
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 «معهد باسل فليحان»مـن « 2018موازنة المواطنة والمواطن »أطلق 

 خليـل: على الحكومة الجديدة 

 وضع أسس حقيقية لمحاربة الفساد وتطوير األداء
     

 
 خليل يلقي كلمته خالل اطالق موازنة المواطن امس في معهد باسل فليحان

يجب أن تضع »الحكومة الجديدة التي ستؤلّف بعد االنتخابات النيابية، رأى وزير المالية علي حسن خليل أن 

ضرورة إرساء قواعد جديدة لإلنفاق تَفُرُض على »، مشدداً على «أسساً حقيقيّة لمحاربة الفساد وتطوير األداء

كشف قُرب المولّج بها. و« الجميع التزام األنظمة والشفافيّة في إدارة المناقصات من خالل الجهاز المركزي

كل الحقائق عن الحقبة »عن عملية التدقيق في الحسابات العامة، وقال إنه سيتضمن »إعداد التقرير النهائي 

 .«التي يشملها من دون مواربة

 

موازنة »وقد تحدث خليل خالل احتفال أقيم في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، أطلقت خالله الوزارة 

، وهي كتيب يقدم صيغة مبسطة للموازنة، أعده المعهد، بالتعاون مع 2018ة لسن« المواطنة والمواطن

 .مديرية المالية العامة بتوجيهات من خليل

 

ووصف خليل خالل االحتفال الذي حضره المديرون العامون في وزارة المالية وعدد من المسؤولين فيها، 

موازنة »لمدني والمؤسسات األكاديمية خطوة وممثلون للجهات الدولية المانحة ولعدد من هيئات المجتمع ا

تحد واضح يهدف إلى التزام المبادئ والقواعد األساسية التي على الدولة ان تلتزمها لتطبيق »بأنها « المواطن

القوانين التي تسمح للمواطن بالتعرف إلى كل القضايا والوصول الى المعلومات الحقيقية ليستطيع أن يبني 

التحدي اليوم كبير أمامنا، وهو »وشدد على أن «. قته على القضايا العامة وال سيما الماليةمواقفه ونقده ومواف

الوصول إلى الدولة الحقيقية والمسؤولة تجاه الناس، التي تحكم بالقوانين واألنظمة وتبتعد عن كل ما يعوق 

ادية والمالية واإلجتماعية تقدمها، والوصول إلى الدولة التي ال تخفي عن مواطنيها حقيقة أوضاعهم االقتص

كما شدد «. والتي ال تجمل الوقائع لتعزيز مواقع أفراد أو أحزاب أو تيارات على حساب ثقة الناس بهذه الدولة

لم يعد مسموحاً لنا اليوم أن نتجاهل حقيقة األوضاع التي نعيش وطبيعتها، والتي تتطلب مزيداً من »على أنه 



وفي مقاربة القضية األساسية وهي الوضع المالي واالقتصادي والذي قد الوضوح والشفافية في المصارحة 

موازنة المواطن هي لتقوية التواصل بين هذا »ولفت إلى أن «. يتجاوز بخطورته أي وضع سياسي أو خالفه

المواطن والدولة، وهي تعزيز لعالقة الثقة التي يجب أن تبنى بينهما، واألساس هو تعزيز الشفافية والوضوح 

أمام الناس وأرقام الموازنة، لما هذا األمر من أهمية استثنائية في تكوين الرأي العام والسماح له في أن 

 .«يحاسب وأن يراقب

 

لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من السياسات التي ساهمت في وضعه الحالي، وفي وضعه في مصاف »واعتبر أن 

لم يعد في استطاعتنا أن نستمر في »وأضاف: «. واإلهدارالدول التي تحتل مراتب متقدمة لألسف في الفساد 

تجاهل منظومة الفساد المركبة على أكثر من مستوى وصعيد في إدارة الدولة، وأصبحنا أمام تحد بنيوي 

وربما وجودي للدولة في أن تواجه كل أشكال الهدر والفساد وأن ترسم معالم للمرحلة المقبلة على أساس 

 .«نية بشكل يعيد ثقة المواطن بالدولة وثقة المجتمع الدولي بدولتنا ووطننا لبنانمكافحة وضرب هذه الب

 

مع تقديرنا للمؤتمرات الدولية، فإن اإلصالح الداخلي ومحاربة الفساد وضبط اإلهدار هو واجب »وتابع: 

أننا مقبلون  وطني بالدرجة األولى بغض النظر عن آراء اآلخرين بنا، ولهذا فإن المطلوب منا كثير خصوصاً 

بعد االنتخابات النيابية على تشكيل حكومة جديدة يجب أن تنطلق برؤية واضحة من أجل وضع أسس حقيقية 

وشدد على أن «. أوالً لمحاربة هذا الفساد وثانياً لتطوير األداء بالطريقة التي تسمح بتحقيق األهداف المرجوة

سهيالت التي تعطى للبنان ال يمكن أن تحل مشكالته من كل مؤتمرات الدنيا التي تعقد وكل التقديمات والت»

دون مبادرة داخلية تستهدف أوالً تطوير اإلدارة العامة واألنظمة والقوانين ومن دون تفعيل أجهزة الرقابة 

والتفتيش والقضاء وااللتزام باألصول القانونية في التعاطي مع مسألة اإلدارة وتجاوزات من يريد أن 

المطلوب إرساء قواعد جديدة لإلنفاق تفرض على الجميع التزام األنظمة والشفافية في »أن ورأى «. يتجاوز

 .«إدارة المناقصات من خالل الجهاز المركزي المسؤول عن هذه العملية

 

لم يعد مسموحاً أن نعتبر أن كل أجهزة الرقابة سقفها واطي بالمعنى السياسي ويمكن تجاهلها، ولم »أضاف: 

لنا أيضاً أن نعتبر أن ال رقابة مؤخرة على أٍي من المشاريع على عكس ما هو سائد على مستوى يعد مسموحاً 

العالم. فالرقابة والمحاسبة يجب أن تطاول الجميع اليوم من دون استثناء ويجب أن تواكب كل إنفاق مهما كان 

 .«صغيراً أو كبيراً 

 

يمكن أن يتم إال إذا كان إرادة وطنية جامعة وتكامل تعزيز ثقة المواطن بدولته، وهذا األمر ال »وشدد على 

 .«ألدوار المؤسسات الدستورية واإلدارية والرقابية للخروج من أزماتنا

 

ليس صحيحاً أن كل اإلدارة العامة فاسدة، وليس صحيحاً أن ال موظفين أكفياء فيها، بل على العكس »وقال: 

رصة بالدرجة األولى، وأن نشعر الموظف بالحماية غير ثمة قدرات استثنائية، ولكن علينا أن نعطي الف

 .«السياسية وغير الطائفية لحماية الدولة كل الدولة والوزراء له في أداء مهماته، وهذا ما نحن ملتزمون إياه

 

«. إنجاز عملية التدقيق في الحسابات العامة والتي أخذت جدالً كبيراً خالل السنوات المنصرمة»وجدد التزامه 

نحن ملتزمون إنجاز هذا األمر ضمن المهلة التي اعطانا إياها مجلس النواب، وقد أصبحنا على »ل: وقا

مشارف إعداد التقرير النهائي حول هذه المسألة مع المديريات المعنية، وهو أمر سيضع كل الحقائق عن 

التقرير أمام األجهزة الحقبة التي طرحت عليها أسئلة كثيرة أمام الرأي العام، من دون مواربة وسيوضع 

في أن تتحول موازنة المواطنة »وأمل «. المعنية وسيكون في تصرف مجلس النواب الذي طلب هذا األمر

، «والمواطن تقليداً سنوياً، فتأتي مباشرة بعد إقرار الموازنة العامة، لتكون في خدمة التوعية والمعرفة والناس



ضح يلزم الوزارة والوزراء الذي سيأتون الحقاً تطبيق هذه سيصدر بقرار وا»مشيراً إلى أن هذا التوجه 

 .«العملية

 

 مضمون الكتيب

 

ويندرج الكتيب ضمن سلسلة التوعية المالية والضريبية الصادرة عن معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي، 

المقرة في مجلس ، تستند إلى معطيات الموازنة 2018ويقدم صيغة مبسطة لموازنة الحكومة اللبنانية لعام 

النواب، ليعرض أبرز التوجهات المالية للحكومة باإلضافة إلى البنود اإلصالحية الملحوظة. ويشرح الكتيب 

وفرضياتها، والنفقات المرتقبة وطريقة توزعها على مختلف القطاعات،  2018األهداف العامة لموازنة عام 

ها، وأرقام الدين العام ومكوناته، والمشاريع المنوي واإليرادات الضريبية وغير الضريبية المتوقعة ومصادر

 .تنفيذها، والتعديالت الضريبية المقرة، واإلجراءات اإلصالحية

 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الدليل يوزع مجاناً، ومتوافر على المواقع االلكترونية 

وللمديرية العامة www.finance.gov.lbولوزارة المالtdesfinances.gov.lbwww.instituللمعهد

 www.lrc.gov.lbللشؤون العقارية
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http://almustaqbal.com/article/2039599/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://almustaqbal.com/article/2039599/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : 2018خليل أطلق موازنة المواطنة والمواطن 

 لوضع أسس لمحاربة الفساد وإرساء قواعد لإلنفاق
  2018نيسان  25
      

 
  

الحكومة الجديدة التي ستؤلف بعد اإلنتخابات النيابية، يجب أن تضع »رأى وزير المال علي حسن خليل أن 

إرساء قواعد جديدة لإلنفاق تفرض »، مشددا على ضرورة «وتطوير األداء أسسا حقيقية لمحاربة الفساد»

المولج بها، ومعتبرا « على الجميع التزام األنظمة والشفافية في إدارة المناقصات من خالل الجهاز المركزي

ابة ال رق»، واعتبار أن «سقفها واطي»أجهزة الرقابة والنظر إليها على أن « تجاهل»من غير المسموح »أن 

 .«مؤخرة على أٍي من المشاريع

وزارة المال، وأطلقت خالله  -كالم خليل جاء خالل احتفال أُقيم في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

، وهي كتيب يقدم صيغة مبسطة للموازنة، أعده المعهد، 2018لسنة « موازنة المواطنة والمواطن»الوزارة 

 .ة بتوجيهات من الوزير خليلبالتعاون مع مديرية المالية العام

وقال خليل خالل االحتفال الذي حضره المدراء العامون في وزارة المال وعدد من المسؤولين فيها، وممثلون 

للجهات الدولية المانحة ولعدد من هيئات المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية: نخطو اليوم خطوة أساسية 

لمواطنة والمواطن، وهو تحد يضعنا بكل أرقامنا أمام الناس بطريقة إلى األمام تتمثل في إعالن موازنة ا

شفافة واضحة ال لبس فيها، بحيث يمكن كل من يريد أن يطلع أن يعرف حقيقة الوضع المالي وتوجهات 

 .الحكومة والقضايا التي تهتم بها من خالل هذه الموازنة

األوضاع التي نعيش وطبيعتها، والتي تتطلب مزيدا من لم يعد مسموحا لنا اليوم أن نتجاهل حقيقة »وتابع: 

الوضوح والشفافية في المصارحة وفي مقاربة القضية األساسية وهي الوضع المالي واالقتصادي والذي قد 

موازنة المواطن هي لتقوية التواصل بين »، مشّددا على أن «يتجاوز بخطورته أي وضع سياسي أو خالفه

ي تعزيز لعالقة الثقة التي يجب أن تبنى بينهما، واألساس هو تعزيز الشفافية هذا المواطن والدولة، وه

والوضوح أمام الناس وأرقام الموازنة، لما هذا األمر من أهمية استثنائية في تكوين الرأي العام والسماح له 

 .«في أن يحاسب وأن يراقب



التزام األنظمة والشفافية في إدارة المطلوب إرساء قواعد جديدة لإلنفاق تفرض على الجميع »ورأى أن 

 .«المناقصات من خالل الجهاز المركزي المسؤول عن هذه العملية

 مضمون الكتيب

ويندرج الكتيب ضمن سلسلة التوعية المالية والضريبية الصادرة عن معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي، 

تستند إلى معطيات الموازنة المقرة في مجلس ، 2018ويقدم صيغة مبسطة لموازنة الحكومة اللبنانية لعام 

  .النواب، ليعرض أبرز التوجهات المالية للحكومة باإلضافة إلى البنود اإلصالحية الملحوظة

أدلة مبسطة للمواطنين تتناول ضريبة »، «التوعية المالية والضريبية»وسبق للمعهد أن أصدر ضمن سلسلة 

مالك المبنية، وضريبة الدخل على الرواتب واألجور، ورسم الدخل ألصحاب المهن الحرة، وضريبة األ

الطابع المالي، ورسم اإلنتقال، والحق في االعتراض، وتسجيل مباشرة العمل في وزارة المال، وحقوق 

الموظف وواجباته بعد انتهاء خدمته، إضافة إلى دليل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى المشاركة في 

 .«الصفقات العامة
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AE%D

9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-

%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2018-

%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-

%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-

%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-

%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-

%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2018-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2018-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2018-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2018-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2018-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2018-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2018-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2018-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2018-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2018-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82/
http://aliwaa.com.lb/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2018-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 المالي أخطر من أّي وضع سياسيخليل: الوضع 
  2018نيسان  25األربعاء 

 

أسساً حقيقّية »رأى وزير المال علي حسن خليل أن الحكومة الجديدة التي ستؤّلف بعد اإلنتخابات النيابية، يجب أن تضع 
الجميع اإللتزام باألنظمة إرساء قواعد جديدة لإلنفاق َتفُرُض على »، مشّدداً على ضرورة «لمحاربة الفساد وتطوير األداء

 .الموّلج بها« وبالشفافّية في إدارة المناقصات من خالل الجهاز المركزي
 

 
 

وزارة المال، حفل خاص أطلقت خالله الوزارة  -أقيم امس في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

للموازنة، أعّده المعهد ، وهي كتيّب ُيقّدم صيغة ُمبّسطة 2018لسنة « موازنة المواِطنة والمواطن»
 .بالتعاون مع مديريّة المالية العامة بتوجيهات من وزير المالية

 

أجهزة الرقابة والنظر إليها على أن « تجاهل»تحدث خليل في االحتفال، معتبراً أن من غير المسموح 
ل إلى وإذ أمل في الوصو«. ال رقابة مؤّخرة على أيٍ من المشاريع»، واعتبار أن «سقفها واطي»

الدولة التي ال تخفي عن مواطنيها حقيقة أوضاعهم االقتصاديّة والماليّة واإلجتماعيّة وال تجّمل الوقائع »
عن عملية التدقيق في « إعداد التقرير النهائي»، أكّد ُقرب «لتعزيز مواقع أفراد أو أحزاب أو تيّارات

 .«من دون مواربة»التي يشملها « بةكل الحقائق عن الحق»الحسابات العامة، مؤكّداً أنه سيتضمن 
 

لم يعد مسموحاً لنا اليوم أْن نتجاهل حقيقة وطبيعة األوضاع التي نعيش والتي تتطلب مزيداً من »وقال: 

الوضوح والشفافيّة في المصارحة وفي مقاربة القضية األساسيّة وهي الوضع المالي واالقتصادي 
 .«اسي أو خالفهوالذي ربّما قد يتجاوز بخطورته أّي وضع سي

 
لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من السياسات التي ساهمت في وضعه الحالي، وفي »واعتبر خليل أن 

لم يعد »أضاف: «. وضعه في مصاف الدول التي تحتل مراتب متقدمة لألسف في الفساد والهدر

د في إدارة باستطاعتنا أن نستمر في تجاهل منظومة الفساد المركّبة على أكثر من مستوى وصعي
الدولة، وأصبحنا أمام تحٍد بنيوّي وربما وجودّي للدولة في أْن تواجه كل أشكال الهدر والفساد وأْن ترسم 

معالم للمرحلة المقبلة على أساس مكافحة وضرب هذه البنية بشكل يعيد ثقة المواطن بالدولة وثقة 
  .«المجتمع الدولي بدولتنا ووطننا لبنان

 

للمؤتمرات الدوليّة، فإن اإلصالح الداخلي ومحاربة الفساد وضبط الهدر هو واجب  مع تقديرنا»تابع: 
وطني بالدرجة األولى بغض النظر عن آراء اآلخرين بنا، ولهذا فإن المطلوب منا كثير خصوصاً أننا قادمون 

سس بعد االنتخابات النيابيّة على تشكيل حكومة جديدة يجب أن تنطلق برؤية واضحة من أجل وضع أ
«. حقيقيّة أواّلً لمحاربة هذا الفساد وثانياً لتطوير األداء بالطريقة التي تسمح بتحقيق األهداف المرجوّة

كل مؤتمرات الدنيا التي تعقد وكل التقديمات والتسهيالت التي تعطى للبنان ال يمكن أن »وشّدد على أن 
ارة العامة واألنظمة والقوانين ومن دون تحل مشاكله من دون مبادرة داخليّة تستهدف أوّالً تطوير اإلد

تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء وااللتزام باألصول القانونيّة في التعاطي مع مسألة اإلدارة 



  .«وتجاوزات من يريد أن يتجاوز

 
في تجربتنا هذه لم نتدّخل إلخفاء رقم واحد بل على العكس كان الحرص على أن تّقدم األرقام »وتابع: 

كما هي ألننا ال نريد أن تكون ثمة أرقام معلنة وأرقام مخفية وأن تكون ثمة هندسات إعالميّة للواقع 
الذي نعيشه. اليوم ثمة مديونيّة عالية جداً أمامنا تفرض إدارة جديدة أيضاً وحكيمة للدين العام والتعاطي 

نعمل على هذا األساس مع مع المسألة كموضوع جوهري يهم كل الدولة بأجهزتها المختلفة. ونحن 

اإلدارة بالتنسيق مع اإلدارات واألجهزة المعنيّة للوصول إلى تأمين حٍد مقبول من التوازن خصوصاً أننا 
شهدنا في األعوام المنصرمة على مستوى الموازنة فائضاً أولياً ولكن أثقلت خدمة الدين الموازنة بعجز 

 «للدين العام الية جداً تفرض إدارة جديدة وحكيمةثمة مديونيّة ع«.»كبير اطّلعنا عليه جميعاً 
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  من معهد باسل فليحان ٢٠١٨اطلق موازنة المواطن 
 الحكومة الجديدة وضع اسس لمحاربة الفسادخليل: على 

رأى وزير المال علي حسن خليل أن الحكومة الجديدة التي    
ستؤلف بعد اإلنتخابات النيابية، يجب أن تضع أسسا حقيقية 
لمحاربة الفساد وتطوير األداء، مشددا على ضرورة إرساء 

قواعد جديدة لإلنفاق تفرض على الجميع التزام األنظمة 
والشفافية في إدارة المناقصات من خالل الجهاز المركزي 

المولج بها، معتبرا أن من غير المسموح تجاهل أجهزة 
الرقابة والنظر إليها على أن سقفها واطي، واعتبار أن ال 
رقابة مؤخرة على أيٍ من المشاريع. وإذ أمل في الوصول 

االقتصادية والمالية واإلجتماعية وال تجمل الوقائع لتعزيز مواقع أفراد أو إلى الدولة التي ال تخفي عن مواطنيها حقيقة أوضاعهم 
أحزاب أو تيارات، أكد قرب إعداد التقرير النهائي عن عملية التدقيق في الحسابات العامة وأنه سيتضمن كل الحقائق عن الحقبة 

  التي يشملها من دون مواربة.
وزارة المال، وأطلقت خالله الوزارة موازنة المواطنة  -ليحان المالي واالقتصادي تحدث خليل خالل احتفال أقيم في معهد باسل ف

امة بتوجيهات من ، وهي كتيب يقدم صيغة مبسطة للموازنة، أعده المعهد، بالتعاون مع مديرية المالية الع2018والمواطن لسنة 
  الوزير خليل،

 
في وزارة المال وعدد من المسؤولين فيها، وممثلون للجهات الدولية وقال خليل خالل االحتفال الذي حضره المديرون العامون 

المانحة ولعدد من هيئات المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية: قد يبدو مستغربا أن نلتقي في هذ االيوم وفي ظل األجواء 
عد على بناء الدولة الحديثة والقادرة السياسية المحتدمة انتخابيا، لإلعالن عن واحدة من القضايا األساسية التي يمكن ان تسا

على أن تواكب اهتمامات المواطن والناس في أن يعرفوا كيف تدار أمورهم على المستوى المالي. ووصف هذه الخطوة بأنها تحد 
بالتعرف واضح يهدف إلى التزام المبادئ والقواعد األساسية التي على الدولة ان تلتزمها لتطبيق القوانين التي تسمح للمواطن 

إلى كل القضايا والوصول الى المعلومات الحقيقية ليستطيع ان يبني مواقفه ونقده وموافقته على القضايا العامة وال سيما 
  المالية.

وأضاف: التحدي اليوم كبير أمامنا، وهو الوصول إلى الدولة الحقيقية والمسؤولة تجاه الناس، التي تحكم بالقوانين واألنظمة 
ل ما يعوق تقدمها، والوصول إلى الدولة التي ال تخفي عن مواطنيها حقيقة أوضاعهم االقتصادية والمالية وتبتعد عن ك

  واإلجتماعية والتي ال تجمل الوقائع لتعزيز مواقع أفراد أو أحزاب أو تيارات على حساب ثقة الناس بهذه الدولة.
موازنة المواطنة والمواطن، وهو تحد يضعنا بكل أرقامنا أمام  وتابع: نخطو اليوم خطوة أساسية إلى األمام تتمثل في إعالن

الناس بطريقة شفافة واضحة ال لبس فيها، بحيث يمكن كل من يريد أن يطلع أن يعرف حقيقة الوضع المالي وتوجهات الحكومة 
  والقضايا التي تهتم بها من خالل هذه الموازنة.

  مصارحة شفافة
م أن نتجاهل حقيقة األوضاع التي نعيش وطبيعتها، والتي تتطلب مزيدا من الوضوح والشفافية في وقال: لم يعد مسموحا لنا اليو

المصارحة وفي مقاربة القضية األساسية وهي الوضع المالي واالقتصادي والذي قد يتجاوز بخطورته أي وضع سياسي أو 
طن والدولة، وهي تعزيز لعالقة الثقة التي يجب أن خالفه. وشدد على أن موازنة المواطن هي لتقوية التواصل بين هذا الموا

تبنى بينهما، واألساس هو تعزيز الشفافية والوضوح أمام الناس وأرقام الموازنة، لما هذا األمر من أهمية استثنائية في تكوين 
  الرأي العام والسماح له في أن يحاسب وأن يراقب.
يمكن من يتصفحها أن يطلع على كل هذه التوجهات واألرقام وأن يبني وأشار إلى أنها صيغة مبسطة عن الموازنة العامة 

الموقف على أساسه. واعتبر أن لبنان لم يعد يحتمل مزيدا من السياسات التي ساهمت في وضعه الحالي، وفي وضعه في مصاف 
نستمر في تجاهل منظومة الفساد الدول التي تحتل مراتب متقدمة لألسف في الفساد واإلهدار. وأضاف: لم يعد في استطاعتنا أن 

المركبة على أكثر من مستوى وصعيد في إدارة الدولة، وأصبحنا أمام تحد بنيوي وربما وجودي للدولة في أن تواجه كل أشكال 
الهدر والفساد وأن ترسم معالم للمرحلة المقبلة على أساس مكافحة وضرب هذه البنية بشكل يعيد ثقة المواطن بالدولة وثقة 

  جتمع الدولي بدولتنا ووطننا لبنان.الم
وتابع: مع تقديرنا للمؤتمرات الدولية، فإن اإلصالح الداخلي ومحاربة الفساد وضبط اإلهدار هو واجب وطني بالدرجة األولى 

ل حكومة بغض النظر عن آراء اآلخرين بنا، ولهذا فإن المطلوب منا كثير خصوصا أننا مقبلون بعد االنتخابات النيابية على تشكي
جديدة يجب أن تنطلق برؤية واضحة من أجل وضع أسس حقيقية أوال لمحاربة هذا الفساد وثانيا لتطوير األداء بالطريقة التي 
تسمح بتحقيق األهداف المرجوة. وشدد على أن كل مؤتمرات الدنيا التي تعقد وكل التقديمات والتسهيالت التي تعطى للبنان ال 



دون مبادرة داخلية تستهدف أوال تطوير اإلدارة العامة واألنظمة والقوانين ومن دون تفعيل أجهزة يمكن أن تحل مشاكله من 
  الرقابة والتفتيش والقضاء وااللتزام باألصول القانونية في التعاطي مع مسألة اإلدارة وتجاوزات من يريد أن يتجاوز.

ع التزام األنظمة والشفافية في إدارة المناقصات من خالل ورأى أن المطلوب إرساء قواعد جديدة لإلنفاق تفرض على الجمي
الجهاز المركزي المسؤول عن هذه العملية. وأضاف: لم يعد مسموحا أن نعتبر أن كل أجهزة الرقابة سقفها واطي بالمعنى 

على عكس ما هو سائد السياسي ويمكن تجاهلها، ولم يعد مسموحا لنا أيضا أن نعتبر أن ال رقابة مؤخرة على أيٍ من المشاريع 
على مستوى العالم. فالرقابة والمحاسبة يجب ان تطاول الجميع اليوم من دون استثناء ويجب أن تواكب كل إنفاق مهما كان 

  صغيرا أو كبيرا.
أن  وتابع: في تجربتنا هذه لم نتدخل إلخفاء رقم واحد بل على العكس كان الحرص على أن تقدم األرقام كما هي ألننا ال نريد

تكون ثمة أرقام معلنة وأخرى مخفية وأن تكون ثمة هندسات إعالمية للواقع الذي نعيشه. اليوم ثمة مديونية عالية جدا أمامنا 
تفرض إدارة جديدة أيضا وحكيمة للدين العام والتعاطي مع المسألة كموضوع جوهري يهم كل الدولة بأجهزتها المختلفة. ونحن 

دارة بالتنسيق مع اإلدارات واألجهزة المعنية للوصول إلى تأمين حد مقبول من التوازن وخصوصا نعمل على هذا األساس مع اإل
أننا شهدنا في األعوام المنصرمة على مستوى الموازنة فائضا أوليا ولكن أثقلت خدمة الدين الموازنة بعجز كبير اطلعنا عليه 

  جميعا.
ال يمكن أن يتم إال إذا كان إرادة وطنية جامعة وتكامل ألدوار المؤسسات  وشدد على تعزيز ثقة المواطن بدولته، وهذا األمر

  الدستورية واإلدارية والرقابية للخروج من أزماتنا.
  حماية الموظف

والحظ أن اإلدارة العامة تضم الكثير من الكفايات والقدرات التي تستطيع أن تنجز وأن تفعل وأن تحقق الكثير من اإلنجازات إذا 
ها بأن تبرز وأن تأخذ دورها األساسي على مستوى القرار في الوزارات واإلدارات. وأضاف: ليس صحيحا أن كل اإلدارة سمح ل

العامة فاسدة، وليس صحيحا أن ال موظفين أكفياء فيها، بل على العكس ثمة قدرات استثنائية، ولكن علينا أن نعطي الفرصة 
ة غير السياسية وغير الطائفية لحماية الدولة كل الدولة والوزراء له في أداء بالدرجة األولى، وأن نشعر الموظف بالحماي

  مهماته، وهذا ما نحن ملتزمون اياه.
وعبر عن تقديره وشكره للمديريات المعنية بإصدار الموازنة العامة والتي تابعت وواكبت عبر موظفيها خالل المرحلة الماضية 

  العامة وإصدارها، وهذا أمر حيوي وأساسي ساهم في إعادة األمور إلى نصابها الصحيح.عملية إعادة االنتظام إلى الموازنة 
وجدد التزامه إنجاز عملية التدقيق في الحسابات العامة والتي أخذت جدال كبيرا خالل السنوات المنصرمة. وقال: نحن ملتزمون 

أصبحنا على مشارف إعداد التقرير النهائي حول هذه المسألة إنجاز هذا األمر ضمن المهلة التي اعطانا إياها مجلس النواب، وقد 
مع المديريات المعنية، وهو أمر سيضع كل الحقائق عن الحقبة التي طرحت عليها اسئلة كثيرة أمام الرأي العام، من دون مواربة 

  وسيوضع التقرير امام األجهزة المعنية وسيكون في تصرف مجلس النواب الذي طلب هذا األمر.
قال: إن معهد باسل فليحان يقوم اليوم بواجب مهم جدا وبعملية أساسية تساعد في حل الكثير من المشكالت وفي إعداد جملة و

من الدراسات واألبحاث والدورات التدريبية التي تساعد في تعزيز ما نصبو إليه من تحديث وتطوير. وهذا أمر يشكر عليه المعهد 
  مستوى اإلدارة عموما.ويأتي في سياق ما نخطط له على 

وأمل في أن تتحول موازنة المواطنة والمواطن تقليدا سنويا، فتأتي مباشرة بعد إقرار الموازنة العامة، لتكون في خدمة التوعية 
والمعرفة والناس، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيصدر بقرار واضح يلزم الوزارة والوزراء الذي سيأتون الحقا تطبيق هذه 

  العملية.
  مضمون الكتيب

ويندرج الكتيب ضمن سلسلة التوعية المالية والضريبية الصادرة عن معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي، ويقدم صيغة 
، تستند إلى معطيات الموازنة المقرة في مجلس النواب، ليعرض أبرز التوجهات 2018مبسطة لموازنة الحكومة اللبنانية لعام 

وفرضياتها،  2018ضافة إلى البنود اإلصالحية الملحوظة. ويشرح الكتيب األهداف العامة لموازنة عام المالية للحكومة باإل
والنفقات المرتقبة وطريقة توزعها على مختلف القطاعات، واإليرادات الضريبية وغير الضريبية المتوقعة ومصادرها، وأرقام 

  عديالت الضريبية المقرة، واإلجراءات اإلصالحية.الدين العام ومكوناته، والمشاريع المنوي تنفيذها، والت
ويتوجه الكتيب، بحسب ما ورد في مقدمته، إلى جميع مكونات المجتمع من مواطنين ومواطنات، بهدف توعيتهم على أوضاع 

  المالية العامة وتمكينهم من مقارنة وتحليل أرقام اإلنفاق العام وتقديرات العجز وإشكالية الدين العام.
حت المقدمة أن وزارة المال تهدف من خالل هذا الكتيب إلى تسهيل وصول المواطنين والمواطنات إلى المعلومات المالية، وأوض

ومساعدتهم على فهم أهمية الموازنة وطريقة تأثيرها في حياتهم اليومية، وتوفير األدوات التي تمكنهم من تقويم إلى أي مدى 
هم، وتعريفهم الى أهم سياسات الحكومة المالية واالقتصادية، وتمكينهم من تكوين رؤية تلبي هذه الموازنة مطالبهم وتوقعات

واضحة تخولهم طرح أفكار تالئم تطلعاتهم وحاجاتهم. وشددت على أن الغرض منه هو إشراك المواطنين بشكل أكثر فاعلية في 
تأثير أساسي على الفرص المتاحة أمامهم وأمام  النقاش العام حول مقاربات الحكومة للموضوعات التي يتضمنها، والتي لها
  مستقبلهم، وبالتالي تمكينهم من المساءلة والمحاسبة على قاعدة المعرفة.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الدليل الذي يوزع مجانا، متوافر على المواقع االلكترونية للمعهد 
www.institutdesfinances.gov.lb  ولوزارة المالwww.finance.gov.lb  وللمديرية العامة للشؤون العقارية



www.lrc.gov.lb .  
وسبق للمعهد أن أصدر ضمن سلسلة التوعية المالية والضريبية، أدلة مبسطة للمواطنين تتناول ضريبة الدخل ألصحاب المهن 

ورسم اإلنتقال، والحق في الحرة، وضريبة األمالك المبنية، وضريبة الدخل على الرواتب واألجور، ورسم الطابع المالي، 
االعتراض، وتسجيل مباشرة العمل في وزارة المال، وحقوق الموظف وواجباته بعد انتهاء خدمته، إضافة إلى دليل المؤسسات 

  الصغيرة والمتوسطة إلى المشاركة في الصفقات العامة.

 

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=4&articleID=362834 
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  :2018 لعام «والمواطن المواطنة موازنة» يطلق خليل

 «واطي» سقفها أن على الرقابة أجهزة الى النظر يجوز ال

 
 

 حقيقية أسسا» تضع أن يجب النيابية، اإلنتخابات بعد ستؤلف التي الجديدة الحكومة» أن خليل حسن علي المال وزير رأى

 األنظمة التزام الجميع على تفرض لإلنفاق جديدة قواعد إرساء» ضرورة على مشددا ،«األداء وتطوير الفساد لمحاربة

 الرقابة أجهزة «تجاهل» المسموح غير من» أن معتبرا بها، المولج «المركزي الجهاز خالل من المناقصات إدارة في والشفافية

 الدولة» إلى الوصول في أمل وإذ «.المشاريع من أيٍ  على مؤخرة رقابة ال» أن واعتبار ،«واطي سقفها» أن على إليها والنظر

 أحزاب أو ادأفر مواقع لتعزيز الوقائع تجمل وال واإلجتماعية والمالية االقتصادية أوضاعهم حقيقة مواطنيها عن تخفي ال التي

 «الحقبة عن الحقائق كل» سيتضمن وأنه العامة الحسابات في التدقيق عملية عن «النهائي التقرير إعداد» قرب أكد ،«تيارات أو

 «.مواربة دون من» يشملها التي
 

 

 موازنة» الوزارة خالله وأطلقت المال، وزارة - واالقتصادي المالي فليحان باسل معهد في أقيم احتفال خالل خليل تحدث

 العامة المالية مديرية مع بالتعاون المعهد، أعده للموازنة، مبسطة صيغة يقدم كتيب وهي ،2018 لسنة «والمواطن المواطنة

 خليل. الوزير من بتوجيهات

 

 الدولية اتللجه وممثلون فيها، المسؤولين من وعدد المال وزارة في العامون المديرون حضره الذي االحتفال خالل خليل وقال

 إعالن في تتمثل األمام إلى أساسية خطوة اليوم نخطو »)…( األكاديمية: والمؤسسات المدني المجتمع هيئات من ولعدد المانحة

 من كل يمكن بحيث فيها، لبس ال واضحة شفافة بطريقة الناس أمام أرقامنا بكل يضعنا تحد وهو والمواطن، المواطنة موازنة

 «.الموازنة هذه خالل من بها تهتم التي والقضايا الحكومة وتوجهات المالي الوضع حقيقة يعرف أن يطلع أن يريد

 

 تحتل التي الدول مصاف في وضعه وفي الحالي، وضعه في ساهمت التي السياسات من مزيدا يحتمل يعد لم لبنان» أن واعتبر

 «.واإلهدار الفساد في لألسف متقدمة مراتب

 

 األولى بالدرجة وطني واجب هو اإلهدار وضبط الفساد ومحاربة الداخلي اإلصالح فإن الدولية، مراتللمؤت تقديرنا مع» وتابع:

 تشكيل على النيابية االنتخابات بعد مقبلون أننا خصوصا كثير منا المطلوب فإن ولهذا بنا، اآلخرين آراء عن النظر بغض

 بالطريقة األداء لتطوير وثانيا الفساد هذا لمحاربة أوال يةحقيق أسس وضع أجل من واضحة برؤية تنطلق أن يجب جديدة حكومة

 تعطى التي والتسهيالت التقديمات وكل تعقد التي الدنيا مؤتمرات كل» أن على وشدد «.المرجوة األهداف بتحقيق تسمح التي

 تفعيل دون ومن والقوانين ظمةواألن العامة اإلدارة تطوير أوال تستهدف داخلية مبادرة دون من مشاكله تحل أن يمكن ال للبنان

 «.يتجاوز أن يريد من وتجاوزات اإلدارة مسألة مع التعاطي في القانونية باألصول وااللتزام والقضاء والتفتيش الرقابة أجهزة

 

 خالل من المناقصات إدارة في والشفافية األنظمة التزام الجميع على تفرض لإلنفاق جديدة قواعد إرساء المطلوب» أن ورأى

 «.العملية هذه عن المسؤول المركزي الجهاز

 

 مسموحا يعد ولم تجاهلها، ويمكن السياسي بالمعنى «واطي سقفها» الرقابة أجهزة كل أن نعتبر أن مسموحا يعد لم» وأضاف:

 محاسبةوال فالرقابة العالم. مستوى على سائد هو ما عكس على المشاريع من أيٍ  على مؤخرة رقابة ال أن نعتبر أن أيضا لنا

 «.كبيرا أو صغيرا كان مهما إنفاق كل تواكب أن ويجب استثناء دون من اليوم الجميع تطاول ان يجب

 



 كموضوع المسألة مع والتعاطي العام للدين وحكيمة أيضا جديدة إدارة تفرض أمامنا جدا عالية مديونية ثمة اليوم» وأضاف:

 «.المختلفة بأجهزتها الدولة كل يهم جوهري

 

 نحن» وقال: «.المنصرمة السنوات خالل كبيرا جدال أخذت والتي العامة الحسابات في التدقيق عملية إنجاز» لتزامها وجدد

 حول النهائي التقرير إعداد مشارف على أصبحنا وقد النواب، مجلس إياها اعطانا التي المهلة ضمن األمر هذا إنجاز ملتزمون

 «.المعنية المديريات مع المسألة هذه

 

http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=116104 
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 من معهد باسل فليحان« 2018ُموازنة المواِطنة والمواطن »أطلق 

 الجديدةخليل : على الحكومة 

 أن تضع أسساً حقيقيّة لمحاربة الفساد

 

 
 ٢٠١٨نيسان  ٢5

 
أن الحكومة الجديدة التي ستؤلّف بعد اإلنتخابات النيابية، يجب أن   رأى وزير المال علي حسن خليل

إرساء قواعد جديدة »مشّدداً على ضرورة   ،«أسساً حقيقّية لمحاربة الفساد وتطوير األداء»تضع 
َتفُرُض على الجميع اإللتزام باألنظمة وبالشفافّية في إدارة المناقصات من خالل الجهاز لإلنفاق 

والنظر إليها على أن   أجهزة الرقابة« تجاهل»المولّج بها، معتبراً أن من غير المسموح « المركزي
إلى وإذ أمل في الوصول «. ال رقابة مؤّخرة على أيٍ من المشاريع»، واعتبار أن «سقفها واطي»
الدولة التي ال تخفي عن مواطنيها حقيقة أوضاعهم االقتصادّية والمالّية واإلجتماعّية وال تجّمل »

عن عملية « إعداد التقرير النهائي»  ، أّكد قُرب«الوقائع لتعزيز مواقع أفراد أو أحزاب أو تّيارات
من دون »التي يشملها « ةكل الحقائق عن الحقب»التدقيق في الحسابات العامة، مؤّكداً أنه سيتضمن 

 «.مواربة
وزارة المال، وأطلقت  -وتحّدث خليل خالل حفل أقيم في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

، وهي كتّيب ُيقّدم صيغة ُمبّسطة للموازنة، ٢٠١٨لسنة « موازنة المواِطنة والمواطن»خالله الوزارة 
 مة بتوجيهات من الوزير خليل.أعّده المعهد بالتعاون مع مديرّية المالية العا

وفي حفل اإلطالق الذي حضره المديرون العامون في وزارة المال وعدد من المسؤولين فيها، 
وممثلون للجهات الدولّية المانحة ولعدد من هيئات المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية، قال خليل: 

ساهمت في وضعه الحالي، وفي وضعه في  واعتبر أن لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من السياسات التي
لم يعد باستطاعتنا »وأضاف: «. مصاف الدول التي تحتل مراتب متقدمة لألسف في الفساد واإلهدار

أن نستمر في تجاهل منظومة الفساد المرّكبة على أكثر من مستوى وصعيد في إدارة الدولة، 
تواجه كل أشكال الهدر والفساد وأْن ترسم وأصبحنا أمام تحٍد بنيوّي وربما وجودّي للدولة في أْن 

معالم للمرحلة المقبلة على أساس مكافحة وضرب هذه البنية بشكل يعيد ثقة المواطن بالدولة وثقة 



  المجتمع الدولي بدولتنا ووطننا لبنان.
مع تقديرنا للمؤتمرات الدولّية، فإن اإلصالح الداخلي ومحاربة الفساد وضبط اإلهدار هو »وتابع: 

واجب وطني بالدرجة األولى بغض النظر عن آراء اآلخرين بنا، ولهذا فإن المطلوب منا كثير 
خصوصاً أننا قادمون بعد االنتخابات النيابّية على تشكيل حكومة جديدة يجب أن تنطلق برؤية 
تي واضحة من أجل وضع أسس حقيقّية أّوالً لمحاربة هذا الفساد وثانياً لتطوير األداء بالطريقة ال

كل مؤتمرات الدنيا التي تعقد وكل التقديمات »وشّدد على أن «. تسمح بتحقيق األهداف المرجّوة
والتسهيالت التي تعطى للبنان ال يمكن أن تحل مشاكله من دون مبادرة داخلّية تستهدف أّوالً تطوير 

قضاء وااللتزام اإلدارة العامة واألنظمة والقوانين ومن دون تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش وال
  «.باألصول القانونّية في التعاطي مع مسألة اإلدارة وتجاوزات من يريد أن يتجاوز

إنجاز عملية التدقيق في الحسابات العامة والتي أخذت جدالً كبيراً خالل السنوات »وجدد التزامه   
اها مجلس النواب، نحن ملتزمون إنجاز هذا األمر ضمن المهلة التي اعطانا إيّ »وقال: «. المنصرمة

وقد أصبحنا على مشارف إعداد التقرير النهائي حول هذه المسألة مع المديريات المعنية، وهو أمر 
سيضع كل الحقائق عن الحقبة التي طرحت عليها اسئلة كثيرة أمام الرأي العام، من دون مواربة 

 «.ي طلب هذا األمروسيوضع التقرير امام األجهزة المعنية وسيكون بتصرف مجلس النواب الذ
 

https://www.addiyar.com/article/1521656-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-

%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-

2018-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9018-%D9%85%D9%86-

%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-

%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%84%

D9%8A%D9%84--%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9 
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https://www.addiyar.com/article/1521656-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2018-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9018-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.addiyar.com/article/1521656-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2018-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9018-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.addiyar.com/article/1521656-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2018-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9018-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.addiyar.com/article/1521656-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-2018-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9018-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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خليل: لبنان لم يعد يحتمل وعلى الحكومة الجديدة محاربة 

 الفساد
 

 

أنه "نريد أن ، إلى 2018في كلمة له في مؤتمر موازنة المواطنة والمواطن  علي حسن خليلشدد وزير المال 

نصل الى الدولة التي ال تخفي عن مواطنيها حقيقتهم المالية"، موضحاً أن "موازنة المواطن التي نطلقها اليوم 

 تطرح الوضع المالي باألرقام، فالوضع المالي يتجاوز بخطورته الوضع األمني".

 

عه في مصاف الدول التي تحتل وأكد خليل أن "لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من السياسات التي ساهمت في وض

، مراتب متقدمة لألسف في الفساد". وقال: "على الحكومة الجديدة أن ترتقي برؤية جديدة لمحاربة الفساد

 ونحن مدعوون لتعزيز ثقة المواطن بدولته".

 

بة سقفها وأضاف "ليس صحيحاً أن كل اإلدارات في لبنان فاسدة ولم يعد مسموحاً أن نعتبر أنَّ كل أجهزة الرقا

واٍط بالمعنى السياسي وأن ال رقابة على المشاريع". معتبراً: "إنه لدينا على مستوى اإلدارة العامة الكثير من 

الكفايات والقدرات التي تستطيع أن تنجز وتحقق الكثير من المنجزات اذا ما سمح لهذه الكفاءات المشاركة في 

 القرار في الوزارات".

-https://www.albaladonline.com/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84

283583.html 

  

https://www.albaladonline.com/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-283583.html
https://www.albaladonline.com/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-283583.html


 

 

 

Une version simplifiée du budget présentée au 
public 

FINANCES 

OLJ 

25/04/2018 
 

Le ministre des Finances, Ali Hassan Khalil, a présenté hier une version simplifiée du 

budget 2018 voté le 29 mars dernier, d’après l’Agence nationale d’information (ANI). 

Destiné au grand public, ce livret peut être consulté sur le site internet de l’Institut des 

finances Basil Fuleihan, sur celui du ministère des Finances et sur celui du cadastre. 

« Nous présentons tous nos chiffres au public de manière transparente et claire, de sorte 

que toute personne qui veut connaître la réalité financière (du pays) et les orientations du 

gouvernement peut le faire à travers ce budget », a déclaré M. Khalil, qui s’exprimait à 

l’Institut des finances BassilFuleihan lors de la présentation du livret, intitulé Un budget 

pour la citoyenneté et le citoyen 2018. « Nous voulons arriver à un stade où l’État n’a pas à 

cacher à ses citoyens les vérités économiques du pays », a ajouté le ministre, jugeant que 

« la situation économique est plus dangereuse que la situation sécuritaire ». 

L’adoption rapide du budget et la réduction du déficit font partie des principaux 

engagements de Beyrouth vis-à-vis des participants aux conférences internationales de 

soutien au Liban – Rome II (renforcement des forces armées), qui s’est déroulée le 15 mars, 

CEDRE (infrastructures), le 6 avril à Paris ; enfin Bruxelles (aide aux réfugiés), les 24 et 25 

du même mois.  

Le déficit public s’élèvera à 4,8 milliards de dollars, selon les prévisions du budget de 

2018, en hausse de 28 % par rapport à un déficit de 3,75 milliards de dollars effectivement 

enregistré en 2017. Les dépenses publiques atteindront 17,2 milliards de dollars. Quant 

aux recettes, elles sont estimées à 12,4 milliards de dollars.  

 

https://www.lorientlejour.com/article/1112219/une-version-simplifiee-du-budget-

presentee-au-public.html 
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New govt must focus on combating 
corruption: minister 

 
The Daily Star 

BEIRUT: Finance Minister Ali Hasan Khalil said Tuesday the new government should focus on 

combating corruption and waste in public departments. “We should lay the foundation for combating 

corruption and improve the performance of government agencies and public departments. We should 

also set new rules for spending and all ministries should abide by these rules and guidelines,” the 

minister said at the launch of the Citizen Budget document for 2018. 

He added that the supervisory bodies must also play a key role in ensuring that all ministries are 

abiding by the budget cuts. Rampant corruption has become a chronic problem in Lebanon since the 

Taif Accord. 

All successive governments have pledged to stamp out corruption and waste, but these promises have 

never materialized, critics claim. Some experts estimate that Lebanon is losing billions of dollars 

each year from corruption in public departments. 

“The challenge today is great. Today we take a fundamental step forward in the declaration of 

citizenship and the Citizen Budget. 

“We will disclose all the budget figures for the citizens in a transparent manner to help them 

understand the financial situation in our country,” Khalil said. He also stressed that the situation 

cannot be ignored any longer: “Lebanon can no longer tolerate more policies that contributed to its 

current situation and put it in the ranks of countries that are unfortunately advanced in corruption and 

waste.” 

He added that the Lebanese can no longer accept the system of corruption, which has affected all 

levels. 

“We have a challenge to draw the map for the next stage based on combating corruption. We need to 

deliver a blow to the foundation of corruption in order to restore the confidence of the citizens,” the 

minister said. Khalil revealed that auditors will soon prepare a final report on the extrabudgetary 

spending of the previous governments. 

“The report will include all the facts about previous periods without ambiguity,” he added. 

The Finance Ministry has been carefully examining all the accounts and ledgers of the previous 

governments to determine how $11 billion was spent without any legal approval from the Parliament. 

The Citizen Budget is the official document that presents the government’s action plan and its 

financial, economic and social policies for the coming year. 

“For this year’s exercise, the Finance Ministry committed to issuing the Citizen Budget, as part of its 

pledge to promote dialogue and citizens’ engagement in key issues related to government’s priorities 

and policies, public spending and revenues. The Citizen Budget is a key document allowing civil 

society to be well-informed, to participate to decision-making and to hold the government 

accountable,” Khalil said. 

The Citizen Budget booklet summarizes key information contained in the Lebanese government 

budget 2018 as approved by the Lebanese Parliament. 

 

http://www.dailystar.com.lb/Business/Local/2018/Apr-25/446648-new-govt-must-focus-on-

combating-corruption-minister.ashx 

http://www.dailystar.com.lb/Business/Local/2018/Apr-25/446648-new-govt-must-focus-on-combating-corruption-minister.ashx
http://www.dailystar.com.lb/Business/Local/2018/Apr-25/446648-new-govt-must-focus-on-combating-corruption-minister.ashx


 

 

 

علي حسن خليل أطلق موازنة المواطنة والمواطن 

2018 

 
بعد اإلنتخابات النيابية، يجب أن تضع رأى وزير المال علي حسن خليل أن "الحكومة الجديدة التي ستؤلف 

"أسسا حقيقية لمحاربة الفساد وتطوير األداء"، مشددا على ضرورة "إرساء قواعد جديدة لإلنفاق تفرض على 

الجميع التزام األنظمة والشفافية في إدارة المناقصات من خالل الجهاز المركزي" المولج بها، معتبرا أن "من 

زة الرقابة والنظر إليها على أن "سقفها واطي"، واعتبار أن "ال رقابة مؤخرة غير المسموح "تجاهل" أجه

على أٍي من المشاريع". وإذ أمل في الوصول إلى "الدولة التي ال تخفي عن مواطنيها حقيقة أوضاعهم 

قرب االقتصادية والمالية واإلجتماعية وال تجمل الوقائع لتعزيز مواقع أفراد أو أحزاب أو تيارات"، أكد 

"إعداد التقرير النهائي" عن عملية التدقيق في الحسابات العامة وأنه سيتضمن "كل الحقائق عن الحقبة" التي 

 يشملها "من دون مواربة".

 

وزارة المال، وأطلقت خالله  -تحدث خليل خالل احتفال أقيم في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

، وهي كتيب يقدم صيغة مبسطة للموازنة، أعده المعهد، 2018لسنة  الوزارة "موازنة المواطنة والمواطن"

 بالتعاون مع مديرية المالية العامة بتوجيهات من الوزير خليل،

 

وقال خليل خالل االحتفال الذي حضره المديرون العامون في وزارة المال وعدد من المسؤولين فيها، 

المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية: "قد يبدو مستغربا وممثلون للجهات الدولية المانحة ولعدد من هيئات 

أن نلتقي في هذ االيوم وفي ظل األجواء السياسية المحتدمة انتخابيا، لإلعالن عن واحدة من القضايا األساسية 

التي يمكن ان تساعد على بناء الدولة الحديثة والقادرة على أن تواكب اهتمامات المواطن والناس في أن 



ا كيف تدار أمورهم على المستوى المالي". ووصف هذه الخطوة بأنها "تحد واضح يهدف إلى التزام يعرفو

المبادئ والقواعد األساسية التي على الدولة ان تلتزمها لتطبيق القوانين التي تسمح للمواطن بالتعرف إلى كل 

وموافقته على القضايا العامة وال  القضايا والوصول الى المعلومات الحقيقية ليستطيع ان يبني مواقفه ونقده

 سيما المالية".

 

وأضاف: "التحدي اليوم كبير أمامنا، وهو الوصول إلى الدولة الحقيقية والمسؤولة تجاه الناس، التي تحكم 

بالقوانين واألنظمة وتبتعد عن كل ما يعوق تقدمها، والوصول إلى الدولة التي ال تخفي عن مواطنيها حقيقة 

االقتصادية والمالية واإلجتماعية والتي ال تجمل الوقائع لتعزيز مواقع أفراد أو أحزاب أو تيارات أوضاعهم 

 على حساب ثقة الناس بهذه الدولة".

 

وتابع: "نخطو اليوم خطوة أساسية إلى األمام تتمثل في إعالن موازنة المواطنة والمواطن، وهو تحد يضعنا 

فة واضحة ال لبس فيها، بحيث يمكن كل من يريد أن يطلع أن يعرف حقيقة بكل أرقامنا أمام الناس بطريقة شفا

 الوضع المالي وتوجهات الحكومة والقضايا التي تهتم بها من خالل هذه الموازنة".

 

وقال: "لم يعد مسموحا لنا اليوم أن نتجاهل حقيقة األوضاع التي نعيش وطبيعتها، والتي تتطلب مزيدا من 

المصارحة وفي مقاربة القضية األساسية وهي الوضع المالي واالقتصادي والذي قد  الوضوح والشفافية في

يتجاوز بخطورته أي وضع سياسي أو خالفه". وشدد على أن "موازنة المواطن هي لتقوية التواصل بين هذا 

ة والوضوح المواطن والدولة، وهي تعزيز لعالقة الثقة التي يجب أن تبنى بينهما، واألساس هو تعزيز الشفافي

أمام الناس وأرقام الموازنة، لما هذا األمر من أهمية استثنائية في تكوين الرأي العام والسماح له في أن 

 يحاسب وأن يراقب".

 

وأشار إلى أنها "صيغة مبسطة عن الموازنة العامة يمكن من يتصفحها أن يطلع على كل هذه التوجهات 

 واألرقام وأن يبني الموقف على أساسه".

اعتبر أن "لبنان لم يعد يحتمل مزيدا من السياسات التي ساهمت في وضعه الحالي، وفي وضعه في مصاف و

الدول التي تحتل مراتب متقدمة لألسف في الفساد واإلهدار". وأضاف: "لم يعد في استطاعتنا أن نستمر في 

وأصبحنا أمام تحد بنيوي تجاهل منظومة الفساد المركبة على أكثر من مستوى وصعيد في إدارة الدولة، 

وربما وجودي للدولة في أن تواجه كل أشكال الهدر والفساد وأن ترسم معالم للمرحلة المقبلة على أساس 

 مكافحة وضرب هذه البنية بشكل يعيد ثقة المواطن بالدولة وثقة المجتمع الدولي بدولتنا ووطننا لبنان".

 

اإلصالح الداخلي ومحاربة الفساد وضبط اإلهدار هو واجب وتابع: "مع تقديرنا للمؤتمرات الدولية، فإن 

وطني بالدرجة األولى بغض النظر عن آراء اآلخرين بنا، ولهذا فإن المطلوب منا كثير خصوصا أننا مقبلون 

بعد االنتخابات النيابية على تشكيل حكومة جديدة يجب أن تنطلق برؤية واضحة من أجل وضع أسس حقيقية 

ا الفساد وثانيا لتطوير األداء بالطريقة التي تسمح بتحقيق األهداف المرجوة". وشدد على أن أوال لمحاربة هذ

"كل مؤتمرات الدنيا التي تعقد وكل التقديمات والتسهيالت التي تعطى للبنان ال يمكن أن تحل مشاكله من دون 

دون تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش مبادرة داخلية تستهدف أوال تطوير اإلدارة العامة واألنظمة والقوانين ومن 

 والقضاء وااللتزام باألصول القانونية في التعاطي مع مسألة اإلدارة وتجاوزات من يريد أن يتجاوز".

 

ورأى أن "المطلوب إرساء قواعد جديدة لإلنفاق تفرض على الجميع التزام األنظمة والشفافية في إدارة 

 سؤول عن هذه العملية".المناقصات من خالل الجهاز المركزي الم

 



وأضاف: "لم يعد مسموحا أن نعتبر أن كل أجهزة الرقابة "سقفها واطي" بالمعنى السياسي ويمكن تجاهلها، 

ولم يعد مسموحا لنا أيضا أن نعتبر أن ال رقابة مؤخرة على أٍي من المشاريع على عكس ما هو سائد على 

ل الجميع اليوم من دون استثناء ويجب أن تواكب كل إنفاق مستوى العالم. فالرقابة والمحاسبة يجب ان تطاو

 مهما كان صغيرا أو كبيرا".

 

وتابع: "في تجربتنا هذه لم نتدخل إلخفاء رقم واحد بل على العكس كان الحرص على أن تقدم األرقام كما هي 

للواقع الذي نعيشه. ألننا ال نريد أن تكون ثمة أرقام معلنة وأخرى مخفية وأن تكون ثمة هندسات إعالمية 

اليوم ثمة مديونية عالية جدا أمامنا تفرض إدارة جديدة أيضا وحكيمة للدين العام والتعاطي مع المسألة 

كموضوع جوهري يهم كل الدولة بأجهزتها المختلفة. ونحن نعمل على هذا األساس مع اإلدارة بالتنسيق مع 

قبول من التوازن وخصوصا أننا شهدنا في األعوام اإلدارات واألجهزة المعنية للوصول إلى تأمين حد م

المنصرمة على مستوى الموازنة فائضا أوليا ولكن أثقلت خدمة الدين الموازنة بعجز كبير اطلعنا عليه 

 جميعا".

 

وشدد على "تعزيز ثقة المواطن بدولته، وهذا األمر ال يمكن أن يتم إال إذا كان إرادة وطنية جامعة وتكامل 

 ؤسسات الدستورية واإلدارية والرقابية للخروج من أزماتنا".ألدوار الم

 

والحظ أن اإلدارة العامة تضم "الكثير من الكفايات والقدرات التي تستطيع أن تنجز وأن تفعل وأن تحقق 

الكثير من اإلنجازات إذا سمح لها بأن تبرز وأن تأخذ دورها األساسي على مستوى القرار في الوزارات 

وأضاف: "ليس صحيحا أن كل اإلدارة العامة فاسدة، وليس صحيحا أن ال موظفين أكفياء فيها،  واإلدارات".

بل على العكس ثمة قدرات استثنائية، ولكن علينا أن نعطي الفرصة بالدرجة األولى، وأن نشعر الموظف 

مهماته، وهذا ما نحن بالحماية غير السياسية وغير الطائفية لحماية الدولة كل الدولة والوزراء له في أداء 

 ملتزمون اياه".

 

وعبر عن تقديره وشكره "للمديريات المعنية بإصدار الموازنة العامة والتي تابعت وواكبت عبر موظفيها 

خالل المرحلة الماضية عملية إعادة االنتظام إلى الموازنة العامة وإصدارها، وهذا أمر حيوي وأساسي ساهم 

 لصحيح".في إعادة األمور إلى نصابها ا

وجدد التزامه "إنجاز عملية التدقيق في الحسابات العامة والتي أخذت جدال كبيرا خالل السنوات المنصرمة". 

وقال: "نحن ملتزمون إنجاز هذا األمر ضمن المهلة التي اعطانا إياها مجلس النواب، وقد أصبحنا على 

المعنية، وهو أمر سيضع كل الحقائق عن مشارف إعداد التقرير النهائي حول هذه المسألة مع المديريات 

الحقبة التي طرحت عليها اسئلة كثيرة أمام الرأي العام، من دون مواربة وسيوضع التقرير امام األجهزة 

 المعنية وسيكون في تصرف مجلس النواب الذي طلب هذا األمر".

 

ساعد في حل الكثير من المشكالت وقال: "إن معهد باسل فليحان يقوم اليوم بواجب مهم جدا وبعملية أساسية ت

وفي إعداد جملة من الدراسات واألبحاث والدورات التدريبية التي تساعد في تعزيز ما نصبو إليه من تحديث 

 وتطوير. وهذا أمر يشكر عليه المعهد ويأتي في سياق ما نخطط له على مستوى اإلدارة عموما".

 

تقليدا سنويا، فتأتي مباشرة بعد إقرار الموازنة العامة، لتكون وأمل "في أن تتحول موازنة المواطنة والمواطن 

في خدمة التوعية والمعرفة والناس"، مشيرا إلى أن هذا التوجه "سيصدر بقرار واضح يلزم الوزارة 

 والوزراء الذي سيأتون الحقا تطبيق هذه العملية". 

 



ويندرج الكتيب ضمن سلسلة التوعية المالية والضريبية الصادرة عن معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي، 

، تستند إلى معطيات الموازنة المقرة في مجلس 2018ويقدم صيغة مبسطة لموازنة الحكومة اللبنانية لعام 

اإلصالحية الملحوظة. ويشرح الكتيب النواب، ليعرض أبرز التوجهات المالية للحكومة باإلضافة إلى البنود 

وفرضياتها، والنفقات المرتقبة وطريقة توزعها على مختلف القطاعات،  2018األهداف العامة لموازنة عام 

واإليرادات الضريبية وغير الضريبية المتوقعة ومصادرها، وأرقام الدين العام ومكوناته، والمشاريع المنوي 

 المقرة، واإلجراءات اإلصالحية.تنفيذها، والتعديالت الضريبية 

 

ويتوجه الكتيب، بحسب ما ورد في مقدمته، "إلى جميع مكونات المجتمع من مواطنين ومواطنات، بهدف 

توعيتهم على أوضاع المالية العامة وتمكينهم من مقارنة وتحليل أرقام اإلنفاق العام وتقديرات العجز وإشكالية 

 الدين العام".

 

وزارة المال تهدف من خالل هذا الكتيب إلى "تسهيل وصول المواطنين والمواطنات وأوضحت المقدمة أن 

إلى المعلومات المالية، ومساعدتهم على فهم أهمية الموازنة وطريقة تأثيرها في حياتهم اليومية، وتوفير 

الى أهم سياسات األدوات التي تمكنهم من تقويم إلى أي مدى تلبي هذه الموازنة مطالبهم وتوقعاتهم، وتعريفهم 

الحكومة المالية واالقتصادية، وتمكينهم من تكوين رؤية واضحة تخولهم طرح أفكار تالئم تطلعاتهم 

وحاجاتهم". وشددت على أن "الغرض منه هو إشراك المواطنين بشكل أكثر فاعلية في النقاش العام حول 

ي على الفرص المتاحة أمامهم وأمام مقاربات الحكومة للموضوعات التي يتضمنها، والتي لها تأثير أساس

 مستقبلهم، وبالتالي تمكينهم من المساءلة والمحاسبة على قاعدة المعرفة".

 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الدليل الذي يوزع مجانا، متوافر على المواقع االلكترونية للمعهد 

www.institutdesfinances.gov.lb  ولوزارة المالwww.finance.gov.lb لمديرية العامة للشؤون ول

 . www.lrc.gov.lbالعقارية 

 

وسبق للمعهد أن أصدر ضمن سلسلة "التوعية المالية والضريبية"، "أدلة مبسطة للمواطنين تتناول ضريبة 

الدخل ألصحاب المهن الحرة، وضريبة األمالك المبنية، وضريبة الدخل على الرواتب واألجور، ورسم 

اإلنتقال، والحق في االعتراض، وتسجيل مباشرة العمل في وزارة المال، وحقوق الطابع المالي، ورسم 

الموظف وواجباته بعد انتهاء خدمته، إضافة إلى دليل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى المشاركة في 

 الصفقات العامة".

iles.com/news/1317885http://www.lebanonf 
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ان ترتقي برؤية  على الحكومة الجديدة: حسن خليل

 وتعزيز ثقة المواطن بدولته لمحاربة الفساد

 
"، إلى انه 2018في كلمة له في مؤتمر "موازنة المواطنة والمواطن  علي حسن خليلأشار وزير المال 

مواطنيها حقيقتهم المالية"، موضحا ان "موازنة المواطن التي "نريد ان نصل الى الدولة التي ال تخفي عن 

 نطلقها اليوم تطرح الوضع المالي باالرقام"، معتبرا ان "الوضع المالي يتجاوز بخطورته الوضع االمني ".

 

وأكد ان "لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من السياسات التي ساهمت في وضعه في مصاف الدول التي تحتل 

، محاربة الفسادة لالسف في الفساد". وقال: "على الحكومة الجديدة ان ترتقي برؤية جديدة لمراتب متقدم

 ونحن مدعوون لتعزيز ثقة المواطن بدولته".

 

وأضاف "ليس صحيحا ان كل االدارات في لبنان فاسدة"، مشددا على انه " لم يعد مسموحاً ان نعتبر ان كل 

لسياسي وان ال رقابة على المشاريع". وقال: "لدينا على مستوى االدارة اجهزة الرقابة سقفها واٍط بالمعنى ا

العامة الكثير من الكفايات والقدرات التي تستطيع ان تنجز وتحقق الكثير من المنجزات اذا ما سمح لهذه 

 الكفاءات المشاركة في القرار في الوزارات".

 

امة، و"التي اخذت جدألً في السنوات الماضية، وذلك وجدد وزير المال التزامه الواضح بعملية الحاسابات الع

ولقد اصبحنا في مشارف النهاية وهذا امر يضع كل الحقائق عن  المجلس النيابيضمن المهلة التي حددها 

الحقبة التي طرحت عليها اسئلة كثيرة امام الرأي العام كما سيوضع التقرير بيدي االجزة االمنية". وأضاف " 

كل عام وهو امر سيلزم الوزارات  وزارة الماليةموازنة المواطن الى تقليد سنوي يتبع في  نأمل ان تتحول

 الالحقة بتطبيق هذا القرار".

 

  

 



وقال "موازنة المواطن اليوم هي لتقوية التواصل بين هذا المواطن والدولة وهي تعزيز لعالقة الثقة التي يجب 

الشفافية والوضوح أمام الناس وأرقام الموازنة لما هذا األمر من أهمية أن تُبنى بينهما واألساس هو تعزيز 

 استثنائية في تكوين الرأي العام والسماح له في أن يحاسب وأن يراقب.

 

هي صيغة مبّسطة عن الموازنة العامة يمكن من خالل تصفّحها أْن يطّلع من يريد على كل هذه التوّجهات 

أساسه. أيها األصدقاء لم يعد لبنان يحتمل مزيداً من السياسات التي ساهمت واألرقام وأن يبني الموقف على 

في وضعه الحالي، في وضعه في مصاف الدول التي تحتل مراتب متقدمة لألسف في الفساد والهدر لم يعد 

باستطاعتنا أن نستمر في تجاهل منظومة الفساد المرّكبة على أكثر من مستوى وصعيد في إدارة الدولة. 

بحنا أمام تحٍد بنيوي وربما وجودي للدولة في أْن تواجه كل أشكال الهدر والفساد وأْن ترسم معالم للمرحلة أص

المقبلة على أساس مكافحة وضرب هذه البنية بشكل يعيد ثقة المواطن بالدولة وثقة المجتمع الدولي بدولتنا 

ها ومع تقديرنا لهذا األمر ولكن اإلصالح ووطننا لبنان. نحن عندما نتحّدث عن المؤتمرات الدوليّة وشروط

الداخلي ومحاربة الفساد وضبط الهدر هو واجب وطني بالدرجة األولى بغض النظر عن آراء اآلخرين بنا، 

لهذا ما هو مطلوب منا كثير خصوصاً أننا قادمون بعد االنتخابات النيابيّة على تشكيل حكومة جديدة يجب أن 

وضع أسس حقيقيّة أّوالً لمحاربة هذا الفساد وثانياً لتطوير األداء بالطريقة التي تنطلق برؤية واضحة من أجل 

تسمح بتحقيق األهداف المرجّوة. كل مؤتمرات الدنيا التي تعقد وكل التقديمات والتسهيالت التي تعطى للبنان 

واألنظمة والقوانين ومن  ال يمكن أن تحل مشاكله من دون مبادرة داخليّة تستهدف أّوالً تطوير اإلدارة العامة

دون بشكل أساسي تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء وااللتزام باألصول القانونيّة في التعاطي مع مسألة 

 اإلدارة وتجاوزات من يريد أن يتجاوز".

 

  

 

فافيّة في وأكد خليل أن "المطلوب إرساء قواعد جديدة لإلنفاق تَفُرُض على الجميع اإللتزام باألنظمة وبالش

إدارة المناقصات من خالل الجهاز المركزي المسؤول عن هذه العمليّة. لم يعد مسموحاً أن نعتبر أّن كل 

أجهزة الرقابة "سقفها واطي" بالمعنى السياسي ويمكن تجاهلها، ولم يعد مسموحاً لنا أيضاً أن نعتبر أّن ال 

ى مستوى العالم. اليوم الرقابة والمحاسبة يجب ان رقابة مؤّخرة على أٍي المشاريع على عكس ما هو سائد عل

 تطال الجميع من دون استثناء ويجب أن تواكب كّل إنفاق مهما كان هذا اإلنفاق صغيراً أو كبيراً".

 

  

 

وقال "في تجربتنا هذه لم نتدّخل إلخفاء رقم واحد بل على العكس كان الحرص أن تقّدم األرقام كما هي ألننا 

ن هناك أرقام معلنة وأرقام مخفية وأن تكون هناك هندسات إعالميّة للواقع الذي نعيشه. اليوم ال نريد أن يكو

هناك مديونيّة عالية جداً أمامنا تفرض إدارة جديدة أيضاً وحكيمة للدين العام والتعاطي مع المسألة كموضوع 

إلدارة بالتنسيق مع اإلدارات جوهري يهم كل الدولة بأجهزتها المختلفة. ونحن نعمل على هذا األساس مع ا

واألجهزة المعنيّة للوصول إلى تأمين حٍد مقبول من التوازن خصوصاً أننا شهدنا في األعوام الماضية على 

 مستوى الموازنة فائضاً أولياً ولكن أثقلت خدمة الدين الموازنة بعجز كبير اطّلعنا عليه جميعاً.

 

واطن بدولته وهذا األمر ال يمكن أن يتم إال إذا كان إرادة وطنيّة واليوم نحن وإياكم مدعوون لتعزيز ثقة الم

 جامعة وتكامل ألدوار المؤّسسات الدستوريّة واإلداريّة والرقابيّة للخروج من أزماتنا".

 

  



 

وأكمل "اسمحوا لي هنا أن اقول إّن لدينا على مستوى اإلدارة العامة الكثير من الكفايات والقدرات التي 

تُنجز وأن تفعل وأن تُحقّق الكثير من اإلنجازات إذا ما ُسِمَح لهذه الكفايات أن تبُرز وأن تأخذ  تستطيع أن

 دورها األساسي على مستوى القرار في الوزارات واإلدارات.

 

صحيحاً أن كل اإلدارة العامة فاسدة وليس صحيحاً أنّه ال يوجد موظّفون أكفّاء، بل على العكس ثمة قدرات 

يستفيد منها الكثير على مستوى العالم، ولكن علينا أن نعطي الفرصة بالدرجة األولى، وأن نُشعر  استثنائيّة

الموظّف بالحماية غير السياسيّة وغير الطائفيّة لحماية الدولة كل الدولة والوزراء له في أداء مهامه. وهذا 

يّة بإصدار الموازنة العامة والتي األمر نحن ملتزمون به ولهذا أعبّر عن تقديري وشكري للمديريات المعن

تابعت وواكبت عبر موظّفيها خالل المرحلة الماضية عمليّة إعادة االنتظام إلى الموازنة العامة وإصدارها، 

 وهذا أمر حيوي وأساسي ساهم في إعادة األمور إلى نصابها الصحيح".

 

  

 

العامة والتي أخذت جدالً كبيراً خالل  وجدد خليل "إلتزامه الواضح بإنجاز عملية التدقيق في الحسابات

السنوات المنصرمة. نحن ملتزمون إنجاز هذا األمر ضمن المهلة التي اعطانا اايها مجلس النواب، وقد 

أصبحنا على مشارف إعداد التقرير النهائي حول هذه المسألة مع المديريات المعنية، وهو أمر سيضع كل 

اسئلة كثيرة أمام الرأي العام، من دون مواربة وسيوضع التقرير امام الحقائق عن الحقبة التي طرحت عليها 

 األجهزة المعنية وسيكون بتصرف مجلس النواب الذي طلب هذا األمر".

 

  

 

وختم قائالً "اليوم معهد باسل فليحان يقوم بواجب مهم جدا وبعملية أساسية تساعد في حل الكثير من 

الدراسات واألبحاث والدورات التدريبية التي تساعد في تعزيز ما نصبو إليه المشكالت وفي إعداد جملة من 

من تحديث وتطوير، وهو أمر مشكور عليه، ويأتي في سياق ما نخطط له على مستوى اإلدارة بشكل عام. 

امة، لتكون ونأمل في أن تتحول موازنة المواِطنَة والمواطن تقليداً سنوياً، فتأتي مباشرة بعد إقرار الموازنة الع

في خدمة التوعية والمعرفة والناس، وهو أمر سيصدر بقرار واضح يلزم الوزارة والوزراء الذي سيأتون 

 الحقاُ بتطبيق هذه العملية".

 

  

 

  

 

 مضمون الكتيّب

 

  

 

ويندرج الكتيّب ضمن سلسلة التوعية المالية والضريبية الصادرة عن معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي، 

، تستند إلى معطيات الموازنة الُمقّرة في مجلس 2018قّدم صيغة ُمبّسطة لموازنة الحكومة اللبنانية لعام ويُ 

النواب، ليعرض أبرز التوّجهات الماليّة للحكومة باإلضافة إلى البنود اإلصالحية الملحوظة. ويشرح الكتيّب 



تقبة وكيفية توزّعها على مختلف القطاعات، وفرضياتها، والنفقات الُمر 2018األهداف العامة لموازنة عام 

واإليرادات الضريبية وغير الضريبية الُمتوقّعة ومصادرها؛ وأرقام الدين العام ومكّوناته، والمشاريع المنوي 

 تنفيذها، والتعديالت الضريبية الُمقّرة، واإلجراءات اإلصالحية.

 

ّونات المجتمع من مواطنين ومواطنات، بهدف ويتوّجه الكتيّب، بحسب ما ورد في مقدمته، "إلى جميع مك

توعيتهم على أوضاع المالية العامة وتمكينهم من مقارنة وتحليل أرقام اإلنفاق العام وتقديرات العجز وإشكالية 

 الدين العام".

 

وأوضحت المقّدمة أن وزارة المال تهدف من خالل هذا الكتيّب إلى "تسهيل وصول المواطنين والمواطنات 

لمعلومات المالية، ومساعدتهم على فهم أهمية الموازنة وكيفية تأثيرها في حياتهم اليومية، وتوفير إلى ا

األدوات التي تُمّكنهم من تقييم إلى أي مدى تُلبّي هذه الموازنة مطالبهم وتوقّعاتهم، وتعريفهم على أهّم سياسات 

تخّولهم طرح أفكار تالئم تطلّعاتهم  الحكومة المالية واالقتصادية، وتمكينهم من تكوين رؤية واضحة

وحاجاتهم". وشددت على أن "الغرض منه هو إشراك المواطنين بشكل أكثر فاعلية في النقاش العام حول 

مقاربات الحكومة للموضوعات التي يتضمنها، والتي لها تأثير أساسي على الفُرص المتاحة أمامهم وأمام 

 لة والمحاسبة على قاعدة المعرفة.مستقبلهم، وبالتالي تمكينهم من المساء

https://www.eliktisad.com/news/show/345004/ 
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علي حسن خليل أطلق موازنة المواطنة والمواطن 

2018 

 
اإلنتخابات النيابية، يجب أن تضع الحكومة الجديدة التي ستؤلف بعد “رأى وزير المال علي حسن خليل أن 

إرساء قواعد جديدة لإلنفاق تفرض “، مشددا على ضرورة ”أسسا حقيقية لمحاربة الفساد وتطوير األداء“

المولج بها، معتبرا أن ” على الجميع التزام األنظمة والشفافية في إدارة المناقصات من خالل الجهاز المركزي

ال رقابة “، واعتبار أن ”سقفها واطي“لرقابة والنظر إليها على أن أجهزة ا” تجاهل“من غير المسموح “

الدولة التي ال تخفي عن مواطنيها حقيقة “وإذ أمل في الوصول إلى ”. مؤخرة على أٍي من المشاريع

، أكد ”أوضاعهم االقتصادية والمالية واإلجتماعية وال تجمل الوقائع لتعزيز مواقع أفراد أو أحزاب أو تيارات

” كل الحقائق عن الحقبة“عن عملية التدقيق في الحسابات العامة وأنه سيتضمن ” إعداد التقرير النهائي“قرب 

 ”.من دون مواربة“التي يشملها 

 

وزارة المال، وأطلقت خالله  –تحدث خليل خالل احتفال أقيم في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

، وهي كتيب يقدم صيغة مبسطة للموازنة، أعده المعهد، 2018ة لسن” موازنة المواطنة والمواطن“الوزارة 

 بالتعاون مع مديرية المالية العامة بتوجيهات من الوزير خليل،

 

وقال خليل خالل االحتفال الذي حضره المديرون العامون في وزارة المال وعدد من المسؤولين فيها، 

قد يبدو مستغربا “تمع المدني والمؤسسات األكاديمية: وممثلون للجهات الدولية المانحة ولعدد من هيئات المج

أن نلتقي في هذ االيوم وفي ظل األجواء السياسية المحتدمة انتخابيا، لإلعالن عن واحدة من القضايا األساسية 

التي يمكن ان تساعد على بناء الدولة الحديثة والقادرة على أن تواكب اهتمامات المواطن والناس في أن 

تحد واضح يهدف إلى التزام “ووصف هذه الخطوة بأنها ”. ف تدار أمورهم على المستوى المالييعرفوا كي

المبادئ والقواعد األساسية التي على الدولة ان تلتزمها لتطبيق القوانين التي تسمح للمواطن بالتعرف إلى كل 

افقته على القضايا العامة وال القضايا والوصول الى المعلومات الحقيقية ليستطيع ان يبني مواقفه ونقده ومو

 ”.سيما المالية



 

التحدي اليوم كبير أمامنا، وهو الوصول إلى الدولة الحقيقية والمسؤولة تجاه الناس، التي تحكم “وأضاف: 

بالقوانين واألنظمة وتبتعد عن كل ما يعوق تقدمها، والوصول إلى الدولة التي ال تخفي عن مواطنيها حقيقة 

ية والمالية واإلجتماعية والتي ال تجمل الوقائع لتعزيز مواقع أفراد أو أحزاب أو تيارات أوضاعهم االقتصاد

 ”.على حساب ثقة الناس بهذه الدولة

 

نخطو اليوم خطوة أساسية إلى األمام تتمثل في إعالن موازنة المواطنة والمواطن، وهو تحد يضعنا “وتابع: 

ال لبس فيها، بحيث يمكن كل من يريد أن يطلع أن يعرف حقيقة  بكل أرقامنا أمام الناس بطريقة شفافة واضحة

 ”.الوضع المالي وتوجهات الحكومة والقضايا التي تهتم بها من خالل هذه الموازنة

 

لم يعد مسموحا لنا اليوم أن نتجاهل حقيقة األوضاع التي نعيش وطبيعتها، والتي تتطلب مزيدا من “وقال: 

ة وفي مقاربة القضية األساسية وهي الوضع المالي واالقتصادي والذي قد الوضوح والشفافية في المصارح

موازنة المواطن هي لتقوية التواصل بين هذا “وشدد على أن ”. يتجاوز بخطورته أي وضع سياسي أو خالفه

ح المواطن والدولة، وهي تعزيز لعالقة الثقة التي يجب أن تبنى بينهما، واألساس هو تعزيز الشفافية والوضو

أمام الناس وأرقام الموازنة، لما هذا األمر من أهمية استثنائية في تكوين الرأي العام والسماح له في أن 

 ”.يحاسب وأن يراقب

 

صيغة مبسطة عن الموازنة العامة يمكن من يتصفحها أن يطلع على كل هذه التوجهات “وأشار إلى أنها 

 ”.واألرقام وأن يبني الموقف على أساسه

لبنان لم يعد يحتمل مزيدا من السياسات التي ساهمت في وضعه الحالي، وفي وضعه في مصاف “ واعتبر أن

لم يعد في استطاعتنا أن نستمر في “وأضاف: ”. الدول التي تحتل مراتب متقدمة لألسف في الفساد واإلهدار

أمام تحد بنيوي تجاهل منظومة الفساد المركبة على أكثر من مستوى وصعيد في إدارة الدولة، وأصبحنا 

وربما وجودي للدولة في أن تواجه كل أشكال الهدر والفساد وأن ترسم معالم للمرحلة المقبلة على أساس 

 ”.مكافحة وضرب هذه البنية بشكل يعيد ثقة المواطن بالدولة وثقة المجتمع الدولي بدولتنا ووطننا لبنان

 

الداخلي ومحاربة الفساد وضبط اإلهدار هو واجب مع تقديرنا للمؤتمرات الدولية، فإن اإلصالح “وتابع: 

وطني بالدرجة األولى بغض النظر عن آراء اآلخرين بنا، ولهذا فإن المطلوب منا كثير خصوصا أننا مقبلون 

بعد االنتخابات النيابية على تشكيل حكومة جديدة يجب أن تنطلق برؤية واضحة من أجل وضع أسس حقيقية 

وشدد على أن ”. وثانيا لتطوير األداء بالطريقة التي تسمح بتحقيق األهداف المرجوة أوال لمحاربة هذا الفساد

كل مؤتمرات الدنيا التي تعقد وكل التقديمات والتسهيالت التي تعطى للبنان ال يمكن أن تحل مشاكله من دون “

ل أجهزة الرقابة والتفتيش مبادرة داخلية تستهدف أوال تطوير اإلدارة العامة واألنظمة والقوانين ومن دون تفعي

 ”.والقضاء وااللتزام باألصول القانونية في التعاطي مع مسألة اإلدارة وتجاوزات من يريد أن يتجاوز

 

المطلوب إرساء قواعد جديدة لإلنفاق تفرض على الجميع التزام األنظمة والشفافية في إدارة “ورأى أن 

 ”.هذه العمليةالمناقصات من خالل الجهاز المركزي المسؤول عن 

 

بالمعنى السياسي ويمكن تجاهلها، ” سقفها واطي“لم يعد مسموحا أن نعتبر أن كل أجهزة الرقابة “وأضاف: 

ولم يعد مسموحا لنا أيضا أن نعتبر أن ال رقابة مؤخرة على أٍي من المشاريع على عكس ما هو سائد على 

اليوم من دون استثناء ويجب أن تواكب كل إنفاق  مستوى العالم. فالرقابة والمحاسبة يجب ان تطاول الجميع

 ”.مهما كان صغيرا أو كبيرا



 

في تجربتنا هذه لم نتدخل إلخفاء رقم واحد بل على العكس كان الحرص على أن تقدم األرقام كما هي “وتابع: 

لذي نعيشه. ألننا ال نريد أن تكون ثمة أرقام معلنة وأخرى مخفية وأن تكون ثمة هندسات إعالمية للواقع ا

اليوم ثمة مديونية عالية جدا أمامنا تفرض إدارة جديدة أيضا وحكيمة للدين العام والتعاطي مع المسألة 

كموضوع جوهري يهم كل الدولة بأجهزتها المختلفة. ونحن نعمل على هذا األساس مع اإلدارة بالتنسيق مع 

التوازن وخصوصا أننا شهدنا في األعوام اإلدارات واألجهزة المعنية للوصول إلى تأمين حد مقبول من 

المنصرمة على مستوى الموازنة فائضا أوليا ولكن أثقلت خدمة الدين الموازنة بعجز كبير اطلعنا عليه 

 ”.جميعا

 

تعزيز ثقة المواطن بدولته، وهذا األمر ال يمكن أن يتم إال إذا كان إرادة وطنية جامعة وتكامل “وشدد على 

 ”.دستورية واإلدارية والرقابية للخروج من أزماتناألدوار المؤسسات ال

 

الكثير من الكفايات والقدرات التي تستطيع أن تنجز وأن تفعل وأن تحقق “والحظ أن اإلدارة العامة تضم 

الكثير من اإلنجازات إذا سمح لها بأن تبرز وأن تأخذ دورها األساسي على مستوى القرار في الوزارات 

ليس صحيحا أن كل اإلدارة العامة فاسدة، وليس صحيحا أن ال موظفين أكفياء فيها، “وأضاف: ”. واإلدارات

بل على العكس ثمة قدرات استثنائية، ولكن علينا أن نعطي الفرصة بالدرجة األولى، وأن نشعر الموظف 

وهذا ما نحن بالحماية غير السياسية وغير الطائفية لحماية الدولة كل الدولة والوزراء له في أداء مهماته، 

 ”.ملتزمون اياه

 

للمديريات المعنية بإصدار الموازنة العامة والتي تابعت وواكبت عبر موظفيها “وعبر عن تقديره وشكره 

خالل المرحلة الماضية عملية إعادة االنتظام إلى الموازنة العامة وإصدارها، وهذا أمر حيوي وأساسي ساهم 

 ”.في إعادة األمور إلى نصابها الصحيح

”. إنجاز عملية التدقيق في الحسابات العامة والتي أخذت جدال كبيرا خالل السنوات المنصرمة“وجدد التزامه 

نحن ملتزمون إنجاز هذا األمر ضمن المهلة التي اعطانا إياها مجلس النواب، وقد أصبحنا على “وقال: 

وهو أمر سيضع كل الحقائق عن  مشارف إعداد التقرير النهائي حول هذه المسألة مع المديريات المعنية،

الحقبة التي طرحت عليها اسئلة كثيرة أمام الرأي العام، من دون مواربة وسيوضع التقرير امام األجهزة 

 ”.المعنية وسيكون في تصرف مجلس النواب الذي طلب هذا األمر

 

حل الكثير من المشكالت إن معهد باسل فليحان يقوم اليوم بواجب مهم جدا وبعملية أساسية تساعد في “وقال: 

وفي إعداد جملة من الدراسات واألبحاث والدورات التدريبية التي تساعد في تعزيز ما نصبو إليه من تحديث 

 ”.وتطوير. وهذا أمر يشكر عليه المعهد ويأتي في سياق ما نخطط له على مستوى اإلدارة عموما

 

نويا، فتأتي مباشرة بعد إقرار الموازنة العامة، لتكون في أن تتحول موازنة المواطنة والمواطن تقليدا س“وأمل 

سيصدر بقرار واضح يلزم الوزارة “، مشيرا إلى أن هذا التوجه ”في خدمة التوعية والمعرفة والناس

 ”. والوزراء الذي سيأتون الحقا تطبيق هذه العملية

 

باسل فليحان المالي واإلقتصادي، ويندرج الكتيب ضمن سلسلة التوعية المالية والضريبية الصادرة عن معهد 

، تستند إلى معطيات الموازنة المقرة في مجلس 2018ويقدم صيغة مبسطة لموازنة الحكومة اللبنانية لعام 

النواب، ليعرض أبرز التوجهات المالية للحكومة باإلضافة إلى البنود اإلصالحية الملحوظة. ويشرح الكتيب 

فرضياتها، والنفقات المرتقبة وطريقة توزعها على مختلف القطاعات، و 2018األهداف العامة لموازنة عام 



واإليرادات الضريبية وغير الضريبية المتوقعة ومصادرها، وأرقام الدين العام ومكوناته، والمشاريع المنوي 

 تنفيذها، والتعديالت الضريبية المقرة، واإلجراءات اإلصالحية.

 

إلى جميع مكونات المجتمع من مواطنين ومواطنات، بهدف “ه، ويتوجه الكتيب، بحسب ما ورد في مقدمت

توعيتهم على أوضاع المالية العامة وتمكينهم من مقارنة وتحليل أرقام اإلنفاق العام وتقديرات العجز وإشكالية 

 ”.الدين العام

 

واطنات تسهيل وصول المواطنين والم“وأوضحت المقدمة أن وزارة المال تهدف من خالل هذا الكتيب إلى 

إلى المعلومات المالية، ومساعدتهم على فهم أهمية الموازنة وطريقة تأثيرها في حياتهم اليومية، وتوفير 

األدوات التي تمكنهم من تقويم إلى أي مدى تلبي هذه الموازنة مطالبهم وتوقعاتهم، وتعريفهم الى أهم سياسات 

واضحة تخولهم طرح أفكار تالئم تطلعاتهم  الحكومة المالية واالقتصادية، وتمكينهم من تكوين رؤية

الغرض منه هو إشراك المواطنين بشكل أكثر فاعلية في النقاش العام حول “وشددت على أن ”. وحاجاتهم

مقاربات الحكومة للموضوعات التي يتضمنها، والتي لها تأثير أساسي على الفرص المتاحة أمامهم وأمام 

 ”.ساءلة والمحاسبة على قاعدة المعرفةمستقبلهم، وبالتالي تمكينهم من الم

 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الدليل الذي يوزع مجانا، متوافر على المواقع االلكترونية للمعهد 

www.institutdesfinances.gov.lb  ولوزارة المالwww.finance.gov.lb  وللمديرية العامة للشؤون

 . www.lrc.gov.lbالعقارية 

 

أدلة مبسطة للمواطنين تتناول ضريبة “، ”التوعية المالية والضريبية“در ضمن سلسلة وسبق للمعهد أن أص

الدخل ألصحاب المهن الحرة، وضريبة األمالك المبنية، وضريبة الدخل على الرواتب واألجور، ورسم 

 الطابع المالي، ورسم اإلنتقال، والحق في االعتراض، وتسجيل مباشرة العمل في وزارة المال، وحقوق

الموظف وواجباته بعد انتهاء خدمته، إضافة إلى دليل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى المشاركة في 

 ”.الصفقات العامة

-http://www.nbn.com.lb/%D8%B9%D9%84%D9%8A

-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D9%86

-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82

-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9

-5%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%8

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85/ 
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 حسن خليل: ستُكشف كل حقائق المرحلة الماضية

 
 أكد وزير المال علي حسن خليل االلتزام بإنجاز الحسابات المالية خالل المهلة المعطاة.

 

وستُكشف كل حقائق المرحلة وقال حسن خليل: "أصبحنا على مشارف اإلنتهاء من وضع التقرير النهائي 

 الماضية".

https://www.lebanondebate.com/news/378482 
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علي حسن خليل: على الحكومة الجديدة ان ترتقي برؤية 

 جديدة لمحاربة الفساد

 
نريد ” ، إلى انه 2018في مؤتمر موازنة المواطنة والمواطن في كلمة له  علي حسن خليلأشار وزير المال 

موازنة المواطن التي نطلقها “، موضحا ان ”ان نصل الى الدولة التي ال تخفي عن مواطنيها حقيقتهم المالية

 “.الوضع المالي يتجاوز بخطورته الوضع االمني “، معتبرا ان ”اليوم تطرح الوضع المالي باالرقام

 

ان لم يعد يحتمل مزيداً من السياسات التي ساهمت في وضعه في مصاف الدول التي تحتل لبن“وأكد ان 

، محاربة الفسادعلى الحكومة الجديدة ان ترتقي برؤية جديدة ل“وقال: ”. مراتب متقدمة لالسف في الفساد

 ”.ونحن مدعوون لتعزيز ثقة المواطن بدولته

 

لم يعد مسموحاً ان نعتبر ان كل ” ، مشددا على انه ”فاسدة ليس صحيحا ان كل االدارات في لبنان“وأضاف 

لدينا على مستوى االدارة “وقال: ”. اجهزة الرقابة سقفها واٍط بالمعنى السياسي وان ال رقابة على المشاريع

العامة الكثير من الكفايات والقدرات التي تستطيع ان تنجز وتحقق الكثير من المنجزات اذا ما سمح لهذه 

 ”.ءات المشاركة في القرار في الوزاراتالكفا

 

التي اخذت جدألً في السنوات الماضية، وذلك ”وجدد وزير المال التزامه الواضح بعملية الحاسابات العامة، و

ولقد اصبحنا في مشارف النهاية وهذا امر يضع كل الحقائق عن  المجلس النيابيضمن المهلة التي حددها 



” وأضاف ”. اسئلة كثيرة امام الرأي العام كما سيوضع التقرير بيدي االجزة االمنيةالحقبة التي طرحت عليها 

كل عام وهو امر سيلزم الوزارات  وزارة الماليةنأمل ان تتحول موازنة المواطن الى تقليد سنوي يتبع في 

 ”.الالحقة بتطبيق هذا القرار

ttp://www.alkhabaronline.net/52090h 
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خليل: مديونيتنا عالية جداً وعلينا تشكيل حكومة تحارب 

 الفساد

 
 

 

رأى وزير المال علي حسن خليل ان الحكومة الجديدة، التي من المفترض ان تشكل بعد االنتخابات النيابية،  

الفساد، مجدداً التزامه بموعد اعطاء المجلس يجب ان تنطلق برؤية واضحة لوضع اسس حقيقية لمحاربة 

 النيابي تقريراً مفصالً عن الحسابات العامة التي أثارت تساؤالت الراي العام في الحقبة األخيرة.

 

من معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي: "لم يعد  2018وقال، خالل اطالق موازنة المواطنة والمواطن 

 ة الرقابة سقفها واٍط بالمعنى السياسي وان ال رقابة على المشاريع".مسموحاً ان نعتبر ان كل اجهز

 

واعترف خليل ان "هناك مديونية عالية جداً امامنا تفرض ادارة جديدة وحكيمة للدين العام والتعاطي مع 

 المسألة كموضوع جوهري يهم كل الدولة بأجهزتها المختلفة".

 

سياسات التي ساهمت في وضعه في مصاف الدول التي تحتل واردف: "لم يعد لبنان يحتمل مزيداً من ال

 مراتب متقدمة لالسف في الفساد"

 

واذ شدد على ان "الدين اثقل الموازنة بعجز كبير اطلعنا عليه جميعاً"، رأى انه من المهم " اعادة ثقة 

 المواطن بدولته وهذا ال يتم اذا لم يكن هناك تكامل في السلطات".

 

اوضح انه ليس صحيحاً ان "كل الوزارات فاسدة، مشيراً الى انه " لدينا على مستوى  وفي االطار نفسه،

االدارة العامة الكثير من الكفاءات والقدرات التي تستطيع ان تنجز وتحقق الكثير من المنجزات اذا ما سمح 

 لهذه الكفاءات المشاركة في القرار في الوزارات".

 



" أجدد التزامي الواضح بعملية الحاسابات العامة، والتي اخذت جدألً في ومن منبر معهد باسل فليحان، قال: 

السنوات الماضية، وذلك ضمن المهلة التي اعطانا اياها المجلس النيابي ولقد اصبحنا في مشارف النهاية وهذا 

ير بيدي امر يضع كل الحقائق عن الحقبة التي طرحت عليها اسئلة كثيرة امام الرأي العام كما سيوضع التقر

 االجزة االمنية".

 

وختم كالمه بالقول: "نأمل ان تتحول موازنة المواطن الى تقليد سنوي وهو امر سيلزم الوزارات الالحقة 

 بتطبيق هذا القرار".

-http://kataeb.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84

%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%86%

-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-D8%A7

-%D8%AC%D8%AF%D8%A7

-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7

-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84

-D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%

-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/2018/04/24/%D9%85

%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A

8%D8%A7%D8%B1 

  

http://kataeb.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/2018/04/24/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://kataeb.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/2018/04/24/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://kataeb.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/2018/04/24/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://kataeb.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/2018/04/24/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://kataeb.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/2018/04/24/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://kataeb.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/2018/04/24/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://kataeb.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/2018/04/24/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://kataeb.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/2018/04/24/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://kataeb.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/2018/04/24/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://kataeb.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/2018/04/24/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://kataeb.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/2018/04/24/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://kataeb.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/2018/04/24/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1


 

 

 
 خليل: من غير المسموح تجاهل اجهزة الرقابة

 

 
أن الحكومة الجديدة التي ستؤلّف بعد اإلنتخابات النيابية، يجب أن تضع رأى وزير المال على حسن خليل 

إرساء قواعد جديدة لإلنفاق تَفُرُض على “أسساً حقيقيّة لمحاربة الفساد وتطوير األداء، مشّدداً على ضرورة 

 ها.المولج ب” الجميع اإللتزام باألنظمة وبالشفافيّة في إدارة المناقصات من خالل الجهاز المركزي

 

وزارة المال، وأطلقت خالله الوزارة  –واكد خليل خالل حفل أقيم في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

أجهزة الرقابة والنظر إليها على ” تجاهل“أنه من غير المسموح  2018لسنة ” موازنة المواِطنة والمواطن“

 ”.لمشاريعال رقابة مؤّخرة على أٍي من ا“، واعتبار أن ”سقفها واطي“أن 

 

الدولة التي ال تخفي عن مواطنيها حقيقة أوضاعهم االقتصاديّة والماليّة “وإذ أمل في الوصول إلى 

، أّكد قُرب إعداد التقرير النهائي عن ”واإلجتماعيّة وال تجّمل الوقائع لتعزيز مواقع أفراد أو أحزاب أو تيّارات

 يتضمن الحقائق عن الحقبة التي يشملها من دون مواربة.عملية التدقيق في الحسابات العامة، مؤّكداً أنه س

 

تجدر اإلشارة إلى أن دليل الوزارة الموجه الى المواطنين والذي يُوّزع مجاناً، متوافر على المواقع 

 www.finance.gov.lbولوزارة المال   www.institutdesfinances.gov.lbااللكترونية للمعهد 

 . www.lrc.gov.lbعقارية وللمديرية العامة للشؤون ال

guide-financial-khalil-hassan-https://www.imlebanon.org/2018/04/24/ali/ 

  

https://www.imlebanon.org/2018/04/24/ali-hassan-khalil-financial-guide/


 

 

 
وزير المال: على الحكومة الجديدة ان ترتقي برؤية جديدة 

 الفسادلمحاربة 
، إلى انه " نريد 2018في كلمة له في مؤتمر موازنة المواطنة والمواطن  علي حسن خليلأشار وزير المال 

ان نصل الى الدولة التي ال تخفي عن مواطنيها حقيقتهم المالية"، موضحا ان "موازنة المواطن التي نطلقها 

 المالي يتجاوز بخطورته الوضع االمني ".اليوم تطرح الوضع المالي باالرقام"، معتبرا ان "الوضع 

 

وأكد ان "لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من السياسات التي ساهمت في وضعه في مصاف الدول التي تحتل 

، محاربة الفسادمراتب متقدمة لالسف في الفساد". وقال: "على الحكومة الجديدة ان ترتقي برؤية جديدة ل

 بدولته". ونحن مدعوون لتعزيز ثقة المواطن

 

وأضاف "ليس صحيحا ان كل االدارات في لبنان فاسدة"، مشددا على انه " لم يعد مسموحاً ان نعتبر ان كل 

اجهزة الرقابة سقفها واٍط بالمعنى السياسي وان ال رقابة على المشاريع". وقال: "لدينا على مستوى االدارة 

تنجز وتحقق الكثير من المنجزات اذا ما سمح لهذه العامة الكثير من الكفايات والقدرات التي تستطيع ان 

 الكفاءات المشاركة في القرار في الوزارات".

 

وجدد وزير المال التزامه الواضح بعملية الحاسابات العامة، و"التي اخذت جدألً في السنوات الماضية، وذلك 

وهذا امر يضع كل الحقائق عن ولقد اصبحنا في مشارف النهاية  المجلس النيابيضمن المهلة التي حددها 

الحقبة التي طرحت عليها اسئلة كثيرة امام الرأي العام كما سيوضع التقرير بيدي االجزة االمنية". وأضاف " 

كل عام وهو امر سيلزم الوزارات  وزارة الماليةنأمل ان تتحول موازنة المواطن الى تقليد سنوي يتبع في 

 الالحقة بتطبيق هذا القرار".

http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=282195 

  

http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=282195
http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=282195


 

 

 
 خليل: لم يعد لبنان يحتمل السياسات الفاسدة

 
 

 

االوضاع التي لفت وزير المال اللبناني علي حسن خليل إلى أنه "لم يعد مسموحاً لنا ان نتجاهل حقيقة وطبيعة 

نعيشها والتي تتطلب مزيداً من الوضوح والشفافية في مقاربة القضية االساسية وهي الوضع المالي 

 واالقتصادي".

 

التي تصدر وتخضع للمناقشة من قبل الرأي العام في  2018وأضاف  خليل، خالل إطالق موازنة المواطن 

ي ساهمت في وضعه في مصاف الدول التي تحتل مراتب لبنان، "لم يعد لبنان يحتمل مزيداً من السياسات الت

متقدمة لالسف في الفساد والهدر"، مشيرا "نحن قادمون ما بعد االنتخابات النيابية على تشكيل حكومة جديدة 

 يجب ان تنطلق برؤية واضحة لوضع اسس حقيقية لمحاربة الفساد".

ails/177223/%D8%AE%D9%84%D9%8Ahttp://www.arabeconomicnews.com/det

-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%85-%D9%84

-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86

-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A9 

  

http://www.arabeconomicnews.com/details/177223/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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 المرحلة الماضيةحسن خليل: ستُكشف كل حقائق 

 
أكد وزير المال علي حسن خليل االلتزام بإنجاز الحسابات المالية خالل المهلة المعطاة. وقال حسن خليل: 

 "أصبحنا على مشارف اإلنتهاء من وضع التقرير النهائي وستُكشف كل حقائق المرحلة الماضية".

http://www.innlebanon.com/news/article/643309/ 
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من معهد  2018خليل أطلق موازنة المواطنة والمواطن 

باسل فليحان: على الحكومة الجديدة وضع أسس حقيقية 

 لمحاربة الفساد وارساء قواعد لالنفاق

 
رأى وزير المال علي حسن خليل أن "الحكومة الجديدة التي ستؤلف بعد اإلنتخابات النيابية، يجب أن  -وطنية 

تضع "أسسا حقيقية لمحاربة الفساد وتطوير األداء"، مشددا على ضرورة "إرساء قواعد جديدة لإلنفاق 

المركزي" المولج بها،  تفرض على الجميع التزام األنظمة والشفافية في إدارة المناقصات من خالل الجهاز

معتبرا أن "من غير المسموح "تجاهل" أجهزة الرقابة والنظر إليها على أن "سقفها واطي"، واعتبار أن "ال 

رقابة مؤخرة على أٍي من المشاريع". وإذ أمل في الوصول إلى "الدولة التي ال تخفي عن مواطنيها حقيقة 

 تجمل الوقائع لتعزيز مواقع أفراد أو أحزاب أو تيارات"، أكد أوضاعهم االقتصادية والمالية واإلجتماعية وال

قرب "إعداد التقرير النهائي" عن عملية التدقيق في الحسابات العامة وأنه سيتضمن "كل الحقائق عن الحقبة" 

 التي يشملها "من دون مواربة".

 

زارة المال، وأطلقت خالله و -تحدث خليل خالل احتفال أقيم في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

، وهي كتيب يقدم صيغة مبسطة للموازنة، أعده المعهد، 2018الوزارة "موازنة المواطنة والمواطن" لسنة 

 بالتعاون مع مديرية المالية العامة بتوجيهات من الوزير خليل،

 

سؤولين فيها، وقال خليل خالل االحتفال الذي حضره المديرون العامون في وزارة المال وعدد من الم

وممثلون للجهات الدولية المانحة ولعدد من هيئات المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية: "قد يبدو مستغربا 



أن نلتقي في هذ االيوم وفي ظل األجواء السياسية المحتدمة انتخابيا، لإلعالن عن واحدة من القضايا األساسية 

ة والقادرة على أن تواكب اهتمامات المواطن والناس في أن التي يمكن ان تساعد على بناء الدولة الحديث

يعرفوا كيف تدار أمورهم على المستوى المالي". ووصف هذه الخطوة بأنها "تحد واضح يهدف إلى التزام 

المبادئ والقواعد األساسية التي على الدولة ان تلتزمها لتطبيق القوانين التي تسمح للمواطن بالتعرف إلى كل 

والوصول الى المعلومات الحقيقية ليستطيع ان يبني مواقفه ونقده وموافقته على القضايا العامة وال القضايا 

 سيما المالية".

 

وأضاف: "التحدي اليوم كبير أمامنا، وهو الوصول إلى الدولة الحقيقية والمسؤولة تجاه الناس، التي تحكم 

والوصول إلى الدولة التي ال تخفي عن مواطنيها حقيقة بالقوانين واألنظمة وتبتعد عن كل ما يعوق تقدمها، 

أوضاعهم االقتصادية والمالية واإلجتماعية والتي ال تجمل الوقائع لتعزيز مواقع أفراد أو أحزاب أو تيارات 

 على حساب ثقة الناس بهذه الدولة".

 

والمواطن، وهو تحد يضعنا  وتابع: "نخطو اليوم خطوة أساسية إلى األمام تتمثل في إعالن موازنة المواطنة

بكل أرقامنا أمام الناس بطريقة شفافة واضحة ال لبس فيها، بحيث يمكن كل من يريد أن يطلع أن يعرف حقيقة 

 الوضع المالي وتوجهات الحكومة والقضايا التي تهتم بها من خالل هذه الموازنة".

 

تي نعيش وطبيعتها، والتي تتطلب مزيدا من وقال: "لم يعد مسموحا لنا اليوم أن نتجاهل حقيقة األوضاع ال

الوضوح والشفافية في المصارحة وفي مقاربة القضية األساسية وهي الوضع المالي واالقتصادي والذي قد 

يتجاوز بخطورته أي وضع سياسي أو خالفه". وشدد على أن "موازنة المواطن هي لتقوية التواصل بين هذا 

قة الثقة التي يجب أن تبنى بينهما، واألساس هو تعزيز الشفافية والوضوح المواطن والدولة، وهي تعزيز لعال

أمام الناس وأرقام الموازنة، لما هذا األمر من أهمية استثنائية في تكوين الرأي العام والسماح له في أن 

 يحاسب وأن يراقب".

 

على كل هذه التوجهات وأشار إلى أنها "صيغة مبسطة عن الموازنة العامة يمكن من يتصفحها أن يطلع 

 واألرقام وأن يبني الموقف على أساسه".

واعتبر أن "لبنان لم يعد يحتمل مزيدا من السياسات التي ساهمت في وضعه الحالي، وفي وضعه في مصاف 

الدول التي تحتل مراتب متقدمة لألسف في الفساد واإلهدار". وأضاف: "لم يعد في استطاعتنا أن نستمر في 

ة الفساد المركبة على أكثر من مستوى وصعيد في إدارة الدولة، وأصبحنا أمام تحد بنيوي تجاهل منظوم

وربما وجودي للدولة في أن تواجه كل أشكال الهدر والفساد وأن ترسم معالم للمرحلة المقبلة على أساس 

 ووطننا لبنان".مكافحة وضرب هذه البنية بشكل يعيد ثقة المواطن بالدولة وثقة المجتمع الدولي بدولتنا 

 

وتابع: "مع تقديرنا للمؤتمرات الدولية، فإن اإلصالح الداخلي ومحاربة الفساد وضبط اإلهدار هو واجب 

وطني بالدرجة األولى بغض النظر عن آراء اآلخرين بنا، ولهذا فإن المطلوب منا كثير خصوصا أننا مقبلون 

أن تنطلق برؤية واضحة من أجل وضع أسس حقيقية بعد االنتخابات النيابية على تشكيل حكومة جديدة يجب 

أوال لمحاربة هذا الفساد وثانيا لتطوير األداء بالطريقة التي تسمح بتحقيق األهداف المرجوة". وشدد على أن 

"كل مؤتمرات الدنيا التي تعقد وكل التقديمات والتسهيالت التي تعطى للبنان ال يمكن أن تحل مشاكله من دون 

ة تستهدف أوال تطوير اإلدارة العامة واألنظمة والقوانين ومن دون تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش مبادرة داخلي

 والقضاء وااللتزام باألصول القانونية في التعاطي مع مسألة اإلدارة وتجاوزات من يريد أن يتجاوز".

 



مة والشفافية في إدارة ورأى أن "المطلوب إرساء قواعد جديدة لإلنفاق تفرض على الجميع التزام األنظ

 المناقصات من خالل الجهاز المركزي المسؤول عن هذه العملية".

 

وأضاف: "لم يعد مسموحا أن نعتبر أن كل أجهزة الرقابة "سقفها واطي" بالمعنى السياسي ويمكن تجاهلها، 

ا هو سائد على ولم يعد مسموحا لنا أيضا أن نعتبر أن ال رقابة مؤخرة على أٍي من المشاريع على عكس م

مستوى العالم. فالرقابة والمحاسبة يجب ان تطاول الجميع اليوم من دون استثناء ويجب أن تواكب كل إنفاق 

 مهما كان صغيرا أو كبيرا".

 

وتابع: "في تجربتنا هذه لم نتدخل إلخفاء رقم واحد بل على العكس كان الحرص على أن تقدم األرقام كما هي 

ن ثمة أرقام معلنة وأخرى مخفية وأن تكون ثمة هندسات إعالمية للواقع الذي نعيشه. ألننا ال نريد أن تكو

اليوم ثمة مديونية عالية جدا أمامنا تفرض إدارة جديدة أيضا وحكيمة للدين العام والتعاطي مع المسألة 

التنسيق مع كموضوع جوهري يهم كل الدولة بأجهزتها المختلفة. ونحن نعمل على هذا األساس مع اإلدارة ب

اإلدارات واألجهزة المعنية للوصول إلى تأمين حد مقبول من التوازن وخصوصا أننا شهدنا في األعوام 

المنصرمة على مستوى الموازنة فائضا أوليا ولكن أثقلت خدمة الدين الموازنة بعجز كبير اطلعنا عليه 

 جميعا".

 

مكن أن يتم إال إذا كان إرادة وطنية جامعة وتكامل وشدد على "تعزيز ثقة المواطن بدولته، وهذا األمر ال ي

 ألدوار المؤسسات الدستورية واإلدارية والرقابية للخروج من أزماتنا".

 

والحظ أن اإلدارة العامة تضم "الكثير من الكفايات والقدرات التي تستطيع أن تنجز وأن تفعل وأن تحقق 

أخذ دورها األساسي على مستوى القرار في الوزارات الكثير من اإلنجازات إذا سمح لها بأن تبرز وأن ت

واإلدارات". وأضاف: "ليس صحيحا أن كل اإلدارة العامة فاسدة، وليس صحيحا أن ال موظفين أكفياء فيها، 

بل على العكس ثمة قدرات استثنائية، ولكن علينا أن نعطي الفرصة بالدرجة األولى، وأن نشعر الموظف 

وغير الطائفية لحماية الدولة كل الدولة والوزراء له في أداء مهماته، وهذا ما نحن بالحماية غير السياسية 

 ملتزمون اياه".

 

وعبر عن تقديره وشكره "للمديريات المعنية بإصدار الموازنة العامة والتي تابعت وواكبت عبر موظفيها 

ها، وهذا أمر حيوي وأساسي ساهم خالل المرحلة الماضية عملية إعادة االنتظام إلى الموازنة العامة وإصدار

 في إعادة األمور إلى نصابها الصحيح".

وجدد التزامه "إنجاز عملية التدقيق في الحسابات العامة والتي أخذت جدال كبيرا خالل السنوات المنصرمة". 

 وقال: "نحن ملتزمون إنجاز هذا األمر ضمن المهلة التي اعطانا إياها مجلس النواب، وقد أصبحنا على

مشارف إعداد التقرير النهائي حول هذه المسألة مع المديريات المعنية، وهو أمر سيضع كل الحقائق عن 

الحقبة التي طرحت عليها اسئلة كثيرة أمام الرأي العام، من دون مواربة وسيوضع التقرير امام األجهزة 

 المعنية وسيكون في تصرف مجلس النواب الذي طلب هذا األمر".

 

معهد باسل فليحان يقوم اليوم بواجب مهم جدا وبعملية أساسية تساعد في حل الكثير من المشكالت وقال: "إن 

وفي إعداد جملة من الدراسات واألبحاث والدورات التدريبية التي تساعد في تعزيز ما نصبو إليه من تحديث 

 دارة عموما".وتطوير. وهذا أمر يشكر عليه المعهد ويأتي في سياق ما نخطط له على مستوى اإل

 



وأمل "في أن تتحول موازنة المواطنة والمواطن تقليدا سنويا، فتأتي مباشرة بعد إقرار الموازنة العامة، لتكون 

في خدمة التوعية والمعرفة والناس"، مشيرا إلى أن هذا التوجه "سيصدر بقرار واضح يلزم الوزارة 

 والوزراء الذي سيأتون الحقا تطبيق هذه العملية".

 

 مضمون الكتيب

ويندرج الكتيب ضمن سلسلة التوعية المالية والضريبية الصادرة عن معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي، 

، تستند إلى معطيات الموازنة المقرة في مجلس 2018ويقدم صيغة مبسطة لموازنة الحكومة اللبنانية لعام 

ة إلى البنود اإلصالحية الملحوظة. ويشرح الكتيب النواب، ليعرض أبرز التوجهات المالية للحكومة باإلضاف

وفرضياتها، والنفقات المرتقبة وطريقة توزعها على مختلف القطاعات،  2018األهداف العامة لموازنة عام 

واإليرادات الضريبية وغير الضريبية المتوقعة ومصادرها، وأرقام الدين العام ومكوناته، والمشاريع المنوي 

 الت الضريبية المقرة، واإلجراءات اإلصالحية.تنفيذها، والتعدي

 

ويتوجه الكتيب، بحسب ما ورد في مقدمته، "إلى جميع مكونات المجتمع من مواطنين ومواطنات، بهدف 

توعيتهم على أوضاع المالية العامة وتمكينهم من مقارنة وتحليل أرقام اإلنفاق العام وتقديرات العجز وإشكالية 

 الدين العام".

 

ت المقدمة أن وزارة المال تهدف من خالل هذا الكتيب إلى "تسهيل وصول المواطنين والمواطنات وأوضح

إلى المعلومات المالية، ومساعدتهم على فهم أهمية الموازنة وطريقة تأثيرها في حياتهم اليومية، وتوفير 

هم، وتعريفهم الى أهم سياسات األدوات التي تمكنهم من تقويم إلى أي مدى تلبي هذه الموازنة مطالبهم وتوقعات

الحكومة المالية واالقتصادية، وتمكينهم من تكوين رؤية واضحة تخولهم طرح أفكار تالئم تطلعاتهم 

وحاجاتهم". وشددت على أن "الغرض منه هو إشراك المواطنين بشكل أكثر فاعلية في النقاش العام حول 

ها تأثير أساسي على الفرص المتاحة أمامهم وأمام مقاربات الحكومة للموضوعات التي يتضمنها، والتي ل

 مستقبلهم، وبالتالي تمكينهم من المساءلة والمحاسبة على قاعدة المعرفة".

 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الدليل الذي يوزع مجانا، متوافر على المواقع االلكترونية للمعهد 

www.institutdesfinances.gov.lb  ولوزارة المالwww.finance.gov.lb  وللمديرية العامة للشؤون

 . www.lrc.gov.lbالعقارية 

 

وسبق للمعهد أن أصدر ضمن سلسلة "التوعية المالية والضريبية"، "أدلة مبسطة للمواطنين تتناول ضريبة 

الدخل ألصحاب المهن الحرة، وضريبة األمالك المبنية، وضريبة الدخل على الرواتب واألجور، ورسم 

لي، ورسم اإلنتقال، والحق في االعتراض، وتسجيل مباشرة العمل في وزارة المال، وحقوق الطابع الما

الموظف وواجباته بعد انتهاء خدمته، إضافة إلى دليل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى المشاركة في 

 الصفقات العامة".

news/341039-leb.gov.lb/ar/show-http://nna/ 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/341039/

